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ПОРІВНЯЛЬНА СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА РОСЛИННОСТІ ПОЛЬСЬКИХ ТАТР, 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ГІРСЬКОГО КРИМУ

Дідух Я.П., Четвертних І.С. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка рослинності Польських Татр, 
Українських Карпат і Гірського Криму. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 203—217.

На основі методики синфітоіндикації здійснено порівняльну бальну оцінку типових угруповань 
Польських Татр, Українських Карпат і Гірського Криму за 12-ма провідними екофакторами, 
що відображають градієнт змін у межах кожної гірської системи, тобто характеризують 
β-ценорізноманітність. Визначені лімітувальні межі показників екофакторів для обраних 
синтаксонів, ступінь кількісної екологічної відмінності між угрупованнями цих гірських 
територій, характер залежностей між провідними екофакторами для кожної гірської системи, 
а також екологічну специфіку розглядуваних гірських систем. Зокрема, відображені важливі 
закономірності щодо зміни показників основних кліматичних чинників, які визначають 
місцезнаходження цих гірських систем у глобальному екопросторі. Отримані дані важливі для 
розробки заходів щодо охорони біотопів і прогнозування їхніх можливих змін.

К л ю ч о в і  с л о в а: Татри, Карпати, Крим, рослинність, екологічна диференціація, порівняльний 
аналіз, синфітоіндикація 

Вступ

На су час но му ета пі роз ви тку еко ло гії важ ли ву роль 
ві ді гра ють кіль кіс ні ме то ди ана лі зу, які да ють змо гу 
по рів ню ва ти еко систе ми, оці ню ва ти вплив різ них 
фак то рів, а від так роз роб ля ти про гно зи по тен цій-
них змін. Така оцін ка мож ли ва в двох ас пек тах: як 
по рів нян ня і вста нов лен ня міс ця еко систем се ред 
собі по діб них, так і ви зна чен ня їхньо го міс ця в 
гра ді єн тах змі ни зов ніш ніх еко ло гіч них фак то рів. 
І в пер шо му, і в дру го му ви пад ках не об хід но опе-
ру ва ти кіль кіс ни ми по каз ни ка ми, шка лою ви мі-
ру. Якщо в пер шо му ви пад ку та кою шка лою мо-
жуть бути по каз ни ки по діб ності ви до во го скла ду, 
сис те ма тич ної, гео гра фіч ної струк ту ри флор, то в 
дру го му — не об хід но за без пе чи ти кіль кіс ну оцін-
ку по каз ни ків пев них еко ло гіч них фак то рів, що є 
да ле ко не простим зав дан ням, тому за мість пря мих 
ви мі рів ви ко ристо ву ють ся баль ні шка ли. В ос та-
точ но му під сум ку це дає мож ли вість ві доб ра жа ти 
міс це кож ної еко систе ми сто сов но по каз ни ків змі-
ни пев но го еко ло гіч но го фак то ра.

Та ким ме то дом кіль кіс ної оцін ки еко фак то рів 
є син фі то ін ди ка ція, яка ап ро бо ва на на мо дель них 
об’єктах різ но го ран гу син так со нів та їх те ри то рі-
аль но-ланд шафт но го роз по ді лу в пев них ре гіо нах 
(Didukh, 2012). Од нак мож ли вості цьо го ме то ду 
знач но шир ші. Він дає змо гу по рів ню ва ти не лише 
ок ре мі еко систе ми між со бою чи їхню змі ну в ме-
жах пев но го ре гіо ну, а й усю су куп ність еко систем 
до во лі від да ле них ре гіо нів. Особ ли во це ак ту аль-
но для гірських сис тем, які ха рак те ри зу ють ся дос-
татньо ге те ро ген ним рос лин ним по кри вом. Зок-
ре ма, ми шу ка ли від по ві ді на пи тан ня: на скіль ки 
еко систе ми Кри му від різ няють ся від та ких Кар пат 
чи Татр? Яке міс це по сі да ють ці гірські ре гіо ни в 
сис те мі гло баль но го еко просто ру біо сфе ри? 

Ме то ди ка та об’єкт до слі джень

Об’єктом до слі джень є рос лин ність від по від них 
гірських ма си вів (Польських Татр, Ук ра їнських 
Кар пат, Гірсько го Кри му), що ві доб ра жає спе ци-
фі ку їх ніх еко систем. Од нак якщо рос лин ність Ук-
ра їнських Кар пат і Гірсько го Кри му охо п лює всі 
гірські поя си (ри сун ки 1, 2), то в Тат рах (рис. 3) — 
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Рис. 1. Висотна поясність 
Українських Карпат 

Fig. 1. Altitudinal zonation of 
the Ukrainian Carpathians

Рис. 2. Висотна поясність Гірського Криму 

Fig. 2. Altitudinal zonation of Mountain Crimea

Рис. 3. Висотна поясність Татр 

Fig. 3. Altitudinal zonation of the Tatras
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лише до суб ні валь но го та ні валь но го поя сів, а вище 
2250 м н.р.м. рос лин ність уза га лі від сут ня. Еко-
систе ми цих верх ніх поя сів, за на шим трак ту ван-
ням, є лі то то па ми, а не біо то па ми (Didukh, 2012), 
і в цій стат ті не ана лі зу ють ся. Ви со та Польських 
Татр ся гає 2499 м (г. Рисі) (Pryroda…, 1996), Ук ра-
їнських Кар пат — 2022 м (г. Го вер ла), Гірсько го 
Кри му — 1545 м (г. Ро ман-Кош). Ок рім різ ної ви-
сот ності, ці гірські сис те ми від різ няють ся за ти пом 
ви сот ної по яс ності. Для Татр і Кар пат ха рак тер ний 
ат лан тич ний або гу мід ний тип (Grebenshchikov, 
1957; Walter, 1982), а Гірський Крим представ ле ний 
ва рі ан та ми від гу мід но го (пів ніч ний мак ро схил) 
до ксе ро фіт но го (пів ден ний мак ро схил) се ред зем-
но морсько го типу (Grebenshchikov, 1974; Didukh, 
1992). Та кий то по ло гіч ний роз по діл біо то пів ми 
трак тує мо як ана ліз це но ме рів, що ві доб ра жає 
β-це но різ но ма ніт ність. Змі на ви сот ної по яс ності 
роз гля да єть ся як мак ро ком бі на ції, а ха рак тер ви-
сот ної по яс ності для кож ної гірської сис те ми за-
га лом — як ме га ком бі на ція (Didukh, 1995). Отже, 
верх ня межа рос лин ності для Татр і Кар пат — це 
аль пійський пояс, а для Гірсько го Кри му — луч-
но-сте по вий яй линський. Ниж ній пояс лі сів Татр і 
Кар пат — ду бо ві ліси Quercetea pubescenti — petraeae, 
а для Кри му — ялів це ві рід ко ліс ся пів ден но го уз бе-
реж жя. По ряд із ви сот ною по яс ністю особ ли вістю 
гірських сис тем щодо рів нин них є на яв ність спе ци-
фіч них уг ру по вань на скель ної рос лин ності, тому 
ос тан ня та кож була об’єктом на ших до слі джень. 
Ра зом з тим для кож ної гірської сис те ми ха рак-
тер ний свій тип гід ро філь них еко систем, що теж 
ма ють пев ну спе ци фі ку. На прик лад, у Кар па тах і 
Тат рах на яв ні бо ло та, які від сут ні в Кри му. В го рах 
вод ні еко систе ми (гірські ріки та озе ра) це но тич но 
на ба га то бід ні ші, ніж на рів ни ні. Хоча ці особ ли-
вості й важ ли ві, од нак че рез низьку ре пре зен та тив-
ність гід ро філь них еко систем вони не були за лу че-
ні до ана лі зу. В цій ро бо ті ми об ме жи ли ся влас не 
ана лі зом ти по вих син так со нів, що ха рак те ри зу ють 
ви сот ну по яс ність і гео мор фо ло гіч ні, лі то ло гіч ні 
особ ли вості гірських сис тем, і не до лу ча ли син так-
со ни гід ро морф но го типу. 

Наш ана ліз пе ред ба чав за галь ну оцін ку гра ді єн-
та (роз мах ам п лі туд) за про від ни ми еко фак то ра ми 
та оцін ку їх усе ред не но го зна чен ня, що ві доб ра жає 
β-це но різ но ма ніт ність. Слід за ува жи ти, що хоча 
ма те рі ал для кож ної із гірських сис тем має різ ну 
ре пре зен та тив ність й ана лі зу вав ся на рів ні різ них 
син так со но міч них ка те го рій, од нак це не по зна-

чи ло ся на за галь них ви снов ках. Для Татр ми ви ко-
риста ли 163 гео бо та ніч ні опи си, для Кар пат — 454, 
Гірсько го Кри му — 790. Ок рім влас них опи сів, 
що охо п лю ють різ ні син так со ни цих гірських сис-
тем, було за лу че но лі те ра тур ні дже ре ла (Szafer et 
al., 1923; Szafer, Sokołowski, 1925; Pawłowski et al., 
1927; Balcerkiewicz, 1984; Malynovskyi, Krichfalushii, 
2002; Solomacha et al., 2004;   Chornei et al., 2005; 
Klimuk et al., 2006; Derzhypilskyi et al., 2011; Kobiv, 
2014) — лише з ме тою до дат ко во го от ри ман ня ре-
пре зен та тив них да них (не мен ше 10 опи сів кож но-
го син так со на). Якщо для Татр і Кар пат ос нов ною 
по рів няль ною син так со но міч ною ка те го рі єю був 
рі вень кла сів рос лин ності, то для Кри му — сою-
зів. Про те різ ний сту пінь де та лі за ції не має зна-
чен ня для за галь но го по рів нян ня син так со нів цих 
гірських сис тем.

Син так со но міч на схе ма об ра них для ана лі зу 
рос лин них уг ру по вань

А. Польські Тат ри
1. Loiseurio-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960
2. Tlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
3. Salicetea herbaceaе Br.-Bl. 1948
4. Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944
5. Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948
6. Asplenietea  trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 

1934) Oberd. 1977
7. Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et 

Hadač 1944
8. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et all. 1939
9. Querco-Fagetea Br.- Bl. et Vlieger in Vlieger 1937

В. Ук ра їнські Кар па ти
1. Asplenietea  trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 

1934) Oberd. 1977
2. Tlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
3. Salicetea herbaceaе Br.-Bl. 1948
4. Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944
5. Carici rupestris-Kobresietea bellardii Ohba 1974 
6. Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948
7. Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et 

Hadač 1944
8. Loiseurio-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960
9. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 
10. Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 

1946
11. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et all. 1939
12. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943
13. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
14. Quercetea  pubescenti-petraeae (Oberdofer 1948) 

Jakucs 1960
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С. Гірський Крим
1. Querco-Fagetea,  Dentario  quinquefoliae-Fagion 

sylvaticae Didukh 1996 (Lathyro  aurei-Fagetum 
Borhidi 1962)

2. Querco-Fagetea,  Dentario  quinquefoliae-Fagion 
sylvaticae  (Ranunculo  constantinopolitani  —
Fraxinetum excelse Didukh 1996)

3. Querco-Fagetea,  Dentario  quinquefoliae-Fagion 
sylvaticae (Lasero trilobi- Carpinetum betuli Didukh 
1996) 

4. Querco-Fagetea,  Paeonio  dauricae-Quercion 
petraeae Didukh 1996

5. Quercetea pubescenti — petraeae, Carpino orientalis— 
Quercion pubescentis Korzh. et Shelyag 1983 (Carici 
michelii - Quercetum pubescentis Didukh 1996)

6. Quercetea pubescenti- petraeae, Elytrigio nodosae — 
Quercion pubescentis Didukh 1996

7. Quercetea pubescenti- petraeae, Carpino orientalis— 
Quercion pubescentis Korzhenevski et Shelyag 1983 
(Physospermo-Carpinetum orientalis Didukh 1996)

8. Erico-Pinetea,  Carici  humilis-Pinion  kochianae 
Didukh 2003

9. Erico-Pinetea,  Brachypodio  rupestris-Pinion 
pallasianae Didukh 2003

10. Quercetea pubescenti — petraeae, Jasmino-Juniperion 
excelsae Didukh et al. 1986 Didukh 1996

11. Molinio-Arrhenatheretea,  Arrhenatheretalia,  Trifolio 
(pratense)-Brizion elatioris Didukh, Kuzemko 2009 
та Helictotricho  (compressi)-Bistortion  officinalis 
Didukh, Kuzemko 2009

12. Festuco-Brometea,  Androsaco  -  Caricion  humilis 
Didukh 2014

13. Festuco-Brometea,  Adonidi-Stipion  tirsae Didukh 
2014

14. Festuco-Brometea,  Veronici  multifidae-  Stipion 
ponticae Didukh 2014

15. Chenopodietea,  Sisymbrietalia  officinale,  Bromo-
Hordeion murini Hejný 1978 

16. Alysso-Sedetea,  Drabo  cuspidatae  -Campanulion 
tauricae Ryff 2000.

17. Festuco-Brometea,  Bromopso  tauricae-
Asphodelinetum tauricae Didukh et Mucina 2014)

18. Drypsidetea (Onosmato polyphyllae-Ptilostemonetea 
Korzhenevsky 1990), Ptilostemonion echinocephali 
Korzhenevsky 1990.

Гео бо та ніч ні опи си ми вве ли до бази да них 
ТURBOVEG, до якої адап то ва на база да них еко ло-
гіч них шкал ЕCODID, що дало змо гу засто су ва ти 
син фі то ін ди ка цій ний ана ліз із ви ко ристан ням ар-

се на лу різ но ма ніт них ма те ма тич них ме то дів — від-
по від но до про грам DJUCE, Statistica 07 тощо.

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

Як вид но з рис. 4, ам п лі ту да по каз ни ків для син-
так со нів кож ної гірської сис те ми за ок ре ми ми 
фак то ра ми ва рі ює у пев них ме жах. При цьо му 
спос те рі га ють ся сут тє ві від мін ності щодо по каз-
ни ків біль шості еко ло гіч них фак то рів для гірських 
ре гіо нів Цен траль ної Єв ро пи та Се ред зем но мор’я, 
а для Татр і Кар пат вони до во лі по діб ні. Так, роз-
мах ам п лі туд во ло гості Татр дещо шир ший, аніж 
Кар пат, — че рез знач ну різ но ма ніт ність у Тат рах 
су хі ших уг ру по вань Asplenietea  trichomanis (10,5) і 
во ло гі ших Mulgedio-Aconietea (12,75 бала). Се ред нє 
зна чен ня (еко фон) по каз ни ків цих гірських сис тем 
міс тить ся в зоні 11,7 бала, що від по ві дає не мо раль-
ним лі сам. На то мість у Гірсько му Кри му по люс ні 
типи уг ру по вань представ ле ні най во ло гі ши ми лі-
са ми (Dentario  quinquefoliae-Fagion  sylvaticae, 11,7) 
та най су хі ши ми сте па ми (Veronici multifidae-Stipion 
ponticae, 8,0) і скель ни ми уг ру по ван ня ми (Drabo-
Campanulion  tauricaе  та Ptilostemonion  echinocephali 
8,0 ба лів). По каз ни ки еко фо ну тут ста нов лять 9,85 
бала, що від по ві да ють ге мік се ро філь ним лі сам 
Quercetea  pubescenti-petreae, а се ред трав’яних — 
луч ній рос лин ності кл. Molinio Arrhenatheretea, хоча 
ці уг ру по ван ня в Кри му зроста ють у різ них ви сот-
них поя сах.

Змін ність зво ло жен ня (fH) че рез від сут ність гід-
ро філь них це но зів ко ли ва єть ся у вуж чих ме жах, 
їхні по каз ни ки ближ чі між со бою і знач ною мі-
рою пе ре кри ва ють ся. Так, ви яв ле но, що для рос-
лин ності Татр цей по каз ник ва рі ює в ме жах 1 бала 
(4,5—5,5), а еко фо но ве зна чен ня до рів нює 5,0 
ба лів, що ха рак тер но для уг ру по вань кар бо нат-
них скель Elyno-Seslerietea. Кар па ти від різ няють ся 
най шир шою ам п лі ту дою (4,0—6,5 бала), а се ред нє 
зна чен ня має той са мий клас Elyno-Seslerietea. Хоча 
в Кри му ця ам п лі ту да теж вузька (5,0—6,0 балів), 
най ниж чі по каз ни ки ха рак тер ні для не мо раль них 
лі сів Dentario-Fagion і най су хі ших хаз мо фіт них уг-
ру по вань Ptilostemonion echinocephali, в яких во ло га 
на ще бе нистих оси пах не за три му єть ся, a най ви-
щі — для луч них уг ру по вань Molino-Arrhenatheretea, 
де про тя гом се зо ну по каз ни ки во ло гості най біль-
ше ко ли ва ють ся. Оп ти маль не еко фо но ве зна чен ня 
при та ман не лі сам із до мі ну ван ням Quercus petraea 
та Carpinus orientalis.
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Рис. 4. Екологічні амплітуди та оптимуми синтаксонів рослинності Польських Татр (Ta), Українських Карпат (Ka) і 
Гірського Криму (Kr) за екологічними факторами: а) вологість ґрунту, б) змінність зволоження в ґрунтах, в) аерація, 
г) кислотність ґрунту, д) сольовий режим, е) вміст карбонатів у ґрунтах

Fig. 4. Ecological amplitudes and optima of vegetation syntaxa of the Polish Tatras (Tа), the Ukrainian Carpathian (Ka), 
Mountain Crimea (Kr) for ecological factors: а) soil humidity, б) variability of humidity, в) aeration, г) acidity, д) total salt 
regime, е) carbonate content in soil

а) б)

в) г)

д) е)
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Продовження рис. 4. Екологічні амплітуди та оптимуми синтаксонів рослинності Польських Татр (Ta), Українських 
Карпат (Ka) і Гірського Криму (Kr) за екологічними факторами: є) вміст азоту в ґрунтах, ж) терморежим, з) 
омброрежим (гумідність), и) континентальність, і) кріорежим, к) освітленість 

Сontinuation fig. 4. Ecological amplitudes and optima of vegetation syntaxa of the Polish Tatras (Tа), the Ukrainian Carpathian 
(Ka), Mountain Crimea (Kr) by ecological factors: є) nitrogen content in soil, ж) thermal climate, з) humidity, и) continental 
climate, і) cryo-climate, к) light 

Ta1 —  Loiseurio-Vaccinietea, Ta2 — Tlaspietea  rotundifolii, Ta3— Salicetea  herbacea, Ta4 — Juncetea  trifidi, Ta5 — Elyno-
Seslerietea,Ta6 — Asplenietea trichomanis,Ta7 — Mulgedio-Aconitetea,Ta8 — Vaccinio-Piceetea, Ta9 — Querco-Fagetea, Ka1 — 
Asplenietea  trichomanis, Ka2 — Thlaspietea  rotundifolii, Ka3 —  Salicetea  herbaceae, Ka4 — Juncetea  trifidi, Ka5 — Carici 
rupestris-Kobresietea  bellardii, Ka6 — Elyno-Seslerietea, Ka7 — Mulgedio-Aconitetea, Ka8 — Loiseleurio-Vaccinietea, Ka9— 
Molinio-Arrhenatheretea, Ka10 — Calluno-Ulicetea, Ka11 — Vaccinio-Piceetea, Ka12 — Quercetea robori- petraeae, Ka13 — 
Querco-Fagetea, Ka14 — Quercetea  pubescenti-petraeae, Kr1 — Querco-Fagetea,  Dentario  quinquefoliae-Fagion  sylvaticae 
(Lathyro  aurei-Fagetum),  Kr2 — Q.-F.,  Dentario-Fagion  (Ranunculo—Fraxinetum  excelse), Kr3 — Q.-F.,  Dentario-Fagion 
(Lasero  trilobi- Carpinetum betuli), Kr4 — Q.-F., Paeonio dauricae-Quercion petraeae, Kr5-Quercetea pubescenti — petraeae, 
Carpino  orientalis—  Quercion  pubescentis  (Carici  michelii-Quercetum  pubescentis), Kr6 — Quercetea  pubescenti-  petraeae, 
Elytrigio  nodosae  —  Quercion  pubescentis, Kr7 — Quercetea  pubescenti-  petraeae,  Carpino  orientalis—  Quercion  pubescentis 
(Physospermo-Carpinetum orientalis), Kr8 — Erico-Pinetea, Carici humilis-Pinion kochianae, Kr9 — Erico-Pinetea, Brachypodio 
rupestris-Pinion  pallasianae,  Kr10 — Quercetea  pubescenti  —  petraeae,  Jasmino-Juniperion  excelsae, Kr11 — Molinio-
Arrhenatheretea,  Arrhenatheretalia,  Trifolio-Brizion  elatioris, Helictotricho-Bistortion  officinalis, Kr12 — Festuco-Brometea, 
Androsaco - Caricion humilis, Kr13 — Festuco-Brometea, Adonidi-Stipion tirsae, Kr14 — Festuco-Brometea, Veronici multifidae-
Stipion  ponticae, Kr15 — Chenopodietea,  Sisymbrietalia  officinale,  Bromo-Hordeion  murini, Kr16 — Alysso-Sedetea,  Drabo 
cuspidatae-Campanulion tauricae, Kr17 — Festuco-Brometea, Bromopso tauricae, Asphodelinetum tauricae, Kr18 — Drypsidetea, 
Ptilostemonion echinocephali 

Сут тє во пе ре кри ва ють ся ам п лі ту ди по каз ни ків 
ае ра ції ґрун тів (Ае) та вмісту мі не раль но го азо ту 
(Nt), що пов’язано з ре жи мом зво ло жен ня. При 
цьо му по каз ни ки ае ра ції для Татр і Кар пат збі га-
ють ся: Тат ри — (5,5 бала Asplenietea  trichomanis; 
7,25 — Mulgedio-Aconietea; 6,37 —  еко фо но ві 
Elyno-Seslerietea та Juncetea  trifidi); Кар па ти (5,5 — 
Thlaspietеа rotundifoliае, 7,3 —Vaccinio-Piсееtеа; 6,4 — 
еко фо но ві Loiseleurio-Vaccinietea). Для Гірсько-
го Кри му че рез су хі ші умо ви ці по каз ни ки дещо 
змі ще ні в бік ви щої ае ра ції — від 5,0 (Ptilostimion) 
до 6,9 (Dentario  quinquefoliae  —  Fagion  sylvaticae: 
Ranunculo  constantinopolitanus  —  Fraxinetum  excelsa, 
5,95 — еко фо но ві Quercetea  pubescenti-petraeae  та 
Molinio-Arrhenatheretea).

За вмістом мі не раль них форм азо ту (Nt) ці 
ам п лі ту ди фак тич но пов ністю пе ре кри ва ють-
ся. Так, най бід ні ши ми в Тат рах є уг ру по ван ня 
Loiseleurio-Vaccinietea  (3,75), най ба гат ши ми — 
Mulgedio-Aconitetea (6,7), оп ти маль ні —  Thlaspietea 
rotundifolii (5,22); від по від но для Кар пат це Juncetea 
trifidi (3,75) — Querco-Fagetea (6,5), оп ти маль ні — 
Asplenietea trichomanis (5,1). Тоб то для обох гірських 
сис тем оп ти мум ха рак тер ний для та ких бід них 
скель них уг ру по вань, у трі щи нах або між улам ка-
ми яких аку му лю єть ся ба га тий на гу мус ґрунт. Хоча 
для Гірсько го Кри му аб со лют ні по каз ни ки близькі, 
але типи уг ру по вань тут зов сім інші, най бід ні-
ши ми є сухі на скель ні: Drabo-Campanulion  taurica 
(4,0), а най ба гат ши ми — ясе не ві ліси (Ranunculo 

constantinopolitanus — Fraxinetum excelsa) (6,9), еко-
фо но ві зна чен ня (5,45) при та ман ні лі сам пів ніч-
но го мак ро схи лу з до мі ну ван ням Quercus pubescens 
сою зу Carpino orientalis— Quercion pubescentis.

Знач но різ кі шим гра ді єн том ха рак те ри зу ють ся 
змі ни тро фіч них фак то рів, хоча по каз ни ки Татр і 
Кар пат дос татньо пе ре кри ва ють ся. Так, ам п лі ту-
да ки слот ності ґрун тів (Rc) най шир ша для Татр, 
ос кіль ки тут на яв ні як від кла ди луж них, так і кис-
лих по рід. Най більш аци до фіт ні умо ви (4,5 бала) 
при та ман ні уг ру по ван ням Loiseurio-Vaccinietea, а 
най більш ба зи фіт ні (8,1) — Asplenietea  trichomanes, 
для оп ти маль них умов (6,3) ін ди ка тор ні син так-
со ни від сут ні, ос кіль ки, як вид но з рис. 4, г, на 
діа го на лі Rc уг ру по ван ня чіт ко роз по ді ле ні на дві 
гру пи: ба зи філь ну й аци до філь ну. На то мість у 
Кар па тах у най більш аци до фіт них умо вах зроста-
ють уг ру по ван ня Juncetea  trifidi (4,9), у най більш 
ба зи фіт них —  Asplenietea  trichomanis (8,0), а в оп-
ти маль них —  Elyno-Seslerietea (6,45). У Гірсько му 
Кри му мі ні маль ні по каз ни ки ки слот но го ре жи му 
від по ві да ють мак си маль ним Татр (лі си Quercetea 
pubescent-petraeae), мак си мум ам п лі ту ди ся гає 9,3 
(на скель ні уг ру по ван ня Drabo-Campanulion tauricae 
та Ptilostemion  echinocephali). Оп ти мум (8,65 бала) 
при та ман ний су хим ге мік се ро філь ним лі сам Пів-
ден но го бе ре га Кри му Elytrigio  nodosae-Quercetum 
pubescentis.

Фак тич но ана ло гіч на си туа ція ха рак тер на для 
по каз ни ків за со лен ня ґрун ту (Sl), де ам п лі ту ди для 
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Татр і Кар пат збі га ють ся: мі ні мум — (4,75) Loiseurio-
Vaccinietea (Тат ри), (5,1) Carici  rupestris-Kobresietea 
bellardii (Кар па ти), мак си мум — (6,85) Asplenietea 
trichomanis  (Тат ри), (7,0) Molinio-Arrhenatheretea 
(Кар па ти). В оп ти маль них для Татр умо вах фор му-
ють ся уг ру по ван ня кла су Thlaspietea  rotundifolii, а 
для Кар пат — Elyno-Seslerietea. Для Кри му, як і за 
по пе ред нім фак то ром, мі ні маль ні по каз ни ки (7,0) 
збі га ють ся з мак си маль ни ми Татр і Кар пат і ха рак-
тер ні для не мо раль них лі сів Dentario-Fagion, Lathyro 
aurei-Fagetum, Lasero trilobi-Carpinetum betuli, а мак-
си маль ні (9,1) — для сте пів Veronici multifidae-Stipion 
pontica. Оп ти маль ні умо ви за со лен ня власти ві лу-
кам Arrhenatheretalia.

За кар бо нат ністю ґрун тів (Са) по каз ни ки для 
різ них гірських сис тем дещо різ нять ся. Так, най-
ниж чий вміст кар бо на тів у ґрун ті фік су єть ся в 
кар патських це но зах —  від 4,2 (аль пійські луки 
Juncetea trifidi)  до 7,6 бала (кар бо нат ні від сло нен-
ня Asplenietea  trichomanis), оп ти мум (5,9) —  у від-
сло нен нях Elyno-Seslerietea. У Тат рах, як і щодо 
ки слот ності, син так со ни роз ді ли ли ся на дві гру-
пи: кар бо на то фоб ні та кар бо на то фіт ні, що фак-
тич но не пе ре кри ва ють ся. Мі ні мум (4,8 бала) ха-
рак тер ний для аль пійських хаз мо фіт них Loiseurio-
Vaccinietea, а мак си мум (8,2) —  для рух ля ків 
Tlaspietea  rotundifolii та від сло нень кар бо нат них 
по рід Elyno-Seslerietea, для яких у Кар па тах іс ну-
ють оп ти маль ні умо ви. У Кри му най ниж чі (7,5) 
по каз ни ки кар бо нат ності при та ман ні лис тя ним 
лі сам Lasero  trilobi-  Carpinetum  betuli, а най ви щі 
(10,3) — уг ру по ван ням кар бо нат них від сло нень 
Drabo-Campanulion taurica (Seseli — Potentillefolia) та 
Ptilostemonion, оп ти мум (8,9) ін ди ку єть ся луч ни ми 
біотопами Arrhenatheretalia.

Як і щодо хі міч них ха рак те ристик ґрун тів, до-
во лі різ ким гра ді єн том ха рак те ри зу ють ся і клі ма-
тич ні по каз ни ки, ос кіль ки Тат ри та Кар па ти роз-
та шо ва ні у по мір ній зоні, а Крим — у суб се ре дзем-
но морській. Так, по каз ни ки тер мо ре жи му (Tm) для 
Кар пат і Татр збі га ють ся (слід ще раз за ува жи ти, 
що уг ру по ван ня суб ні валь но го поя су, ха рак тер ні 
для Татр, тут не ана лі зу ють ся). Ці по каз ни ки для 
Татр ко ли ва ють ся від 4,9 (Salicetea herbaceae) — до 
8,8 бала (Querco-Fagetea), еко фо но ві зна чен ня ма-
ють суб ні валь ні луки Mulgedio-Aconitetea та хвой ні 
ліси Vaccinio-Piceetea, при та ман ні гірсько му та суб-
аль пійсько му поя сам. У Кар па тах най ниж чий (5,1) 
по каз ник у Carici  rupestris-Kobresietea  bellardii, а 
най ви щий (9,0) — Quercetea pubescenti-petraeae, тоді 

як еко фо но ви ми по каз ни ка ми не пе ре ти на єть-
ся жо ден із син так со нів, а до ньо го на бли жа ють-
ся, як і в по пе редньо му ви пад ку, кла си Mulgedio-
Aconitetea  та Vaccinio-Piceetea. У Гірсько му Кри му 
ниж ні (9,0—9,1 бала) по каз ни ки тер мо ре жи му збі-
га ють ся з верх ні ми Кар пат і Татр і ха рак тер ні для 
кримських лу ків та сте пів (Adonidi-Stipion  tirsae, 
Аrrhenatheretalia) яйли. Най ви щі по каз ни ки (10,7 
бала) власти ві ялів це вим рід ко ліс сям нижньо го 
поя су пів ден но го мак ро схи лу (Jasmino-Juniperion 
excelsae), еко фо но ві — сте пам ниж ніх поя сів 
(Veronici multifidae- Stipion pontica). 

Із тер мо ре жи мом най тіс ні ше ко ре лю ють ха рак-
те ристи ки кріо ре жи му, що ві доб ра жа ють се ред-
ні зна чен ня най хо лод ні шо го мі ся ця — січ ня. Для 
Татр най ниж чі (7,1 бала) по каз ни ки кріо ре жи му 
ха рак тер ні для уг ру по вань трьох кла сів аль пійсько-
го поя су (Loiseurio-Vaccinietea, Thlaspietea rotundifolii 
та Salicetea herbacea) — (суб кріо фіт ні умо ви — 10—
14º С), най ви щі (9,1—ге мік ріо фіт ні — 2—6º С) — 
для лі сів Querco-Fagetea, а най ближ чі до еко фо ну — 
хвой ні ліси Vaccinio-Piceetea. Для Кар пат верх ні по-
каз ни ки прак тич но збі га ють ся (лі си кла сів Querco-
Fagetea, Quercetea pubescenti-petraeae), тоді як ниж-
ні дещо те п лі ші (6,6 бала) і ха рак тер ні для кла су 
Carici  rupestris-Kobresietea  bellardii, які для Татр не 
опи су ва ли ся, а най ближ че до по знач ки 7,0 ба лів, 
як і в Тат рах, зна хо дять ся уг ру по ван ня Loiseurio-
Vaccinietea, з яких сніг узим ку зду ва єть ся і вони 
силь но про мер за ють (Malynovskyi, Krichfalushii, 
2000). Най ближ чі до еко фо ну (7,8) по каз ни ки при-
та ман ні та кож хвой ним лі сам Vaccinio-Piceetea.

Якщо по каз ник ізо тер ми 5 (мік ро терм ний клі-
мат —  209 МДж м-2/рік-1) ха рак тер ний для клі ма-
ту суб аль пійсько го та аль пійсько го поя сів Кар пат, 
по каз ник ізо тер ми 9 (суб ме зо терм ний клі мат — 
1884 МДж м-2/рік-1) як раз збі га єть ся з ізо хо рою, 
яка про хо дить біля під ніж жя Кар пат і фік су єть-
ся для яйл Кри му, то для Пів ден но го бе ре га Кри-
му він ста но вить 11 ба лів — (ме зо терм ний — 2300 
МДж м-2/рік-1).

На то мість діа па зон ізо хор крі ок лі ма ту в Гірсько-
му Кри му роз та шо ва ний знач но вище; най ниж чий 
по каз ник (8,0 ба лів —6—10ºС) ха рак тер ний для 
сте пів яйл (Adonidi-Stipion tirsae), а най ви щий — (10 
ба лів — 2, +2º С ) — для ялів це вих уг ру по вань Пів-
ден но го бе ре га Кри му Jasmino-Juniperion excelsae та 
лі сів Quercion pubescentis (ви ще — 5ºС). У цьо му ви-
пад ку еко фо но ві по каз ни ки від зна ча ють ся у хвой-
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них лі сах верхньо го лі со во го поя су (Carici humilis-
Pinion kochianae).

Інші клі ма тич ні чин ни ки (Om, Kn) за ле жать як 
від тем пе ра ту ри, так і кіль кості опа дів, тому їх ні 
по каз ни ки ха рак те ри зу ють ся та ки ми са ми ми тен-
ден ція ми змін. Зок ре ма, ми спос те рі гає мо най-
ниж чі по каз ни ки кон ти нен таль ності (Kn) для кар-
патських лу ків аль пійсько го поя су Juncetea  trifidi  
(6,5 бала — 110 %), для тат ранських (6,8 — Juncetea 
trifidi  та Elyno-Seslerietea), а най ви щі — для Кар пат 
(8,2 — Quercetea  pubescenti-petraeae) і Татр (8,4 — 
125 % — Asplenietea trichomanis). Еко фо но ві по каз-
ни ки Кар пат близькі до ви со ко гір них уг ру по вань 
Thlaspietea  rotundifolii,  Loiseurio-Vaccinietea, а для 
Татр — суб аль пійсько го ви со ко трав'я Mulgedio-
Aconitetea.

У Кри му по каз ни ки Kn дещо ви щі: мі ні мум —7,6 
бала (121 %) для лі сів Dentario quinquefoliae-Fagion 
sylvaticae, мак си мум — 10,0 (145 %) для сте пів 
Veronici multifidae-Stipion ponticaе, а се ред ні еко фо-
но ві (8,8 бала) ха рак тер ні для лі сів нижньо го поя су 
Carpino orientalis— Quercion pubescentis і сте пів Ай-
Пет рі, які, влас не, не ма ють ні чо го спіль но го.

Ом бро ре жим (Om) ще біль ше за ле жить від 
кіль кості опа дів. Хоча тут спос те рі га єть ся за галь-
на тен ден ція, але гра ді єнт змін знач но різ кі ший і 
за га лом, як і для тер мо ре жи му, ся гає 6 ба лів, змі-
нюю чись від най за хід ні ших Татр до Кар пат пос ту-
по во та різ ко — щодо Кри му. Най ви щі по каз ни ки 
ом бро ре жи му (16 ба лів — 600—800 мм) ха рак тер ні 
для тат ранських ви со ко гір них уг ру по вань Salicetea 
herbacea, най ниж чі для цих гір — 13 ба лів (0—
200 мм) — для лі сів Querco-Fagetea, еко фо но ві — 
для Loiseurio-Vaccinietea. Сто сов но Кар пат мак си-
маль ні по каз ни ки (15,5 бала) фік су ють для Carici 
rupestris-Kobresietea  bellardii, мі ні маль ні (12,5) — 
Asplenietea trichomanis, еко фо но ві (14,0) — Salicetea 
herbacea та Elyno-Seslerietea.

На то мість кримські уг ру по ван ня різ ко від різ-
няють ся від по пе ред ніх. Їхні мак си маль ні зна чен ня 
ле жать ниж че (12,4) мі ні му му Татр і Кар пат і при-
та ман ні не мо раль ним ме зо фіт ним лі сам Dentario — 
Fagion, а най ниж чі (10,0) — су хим ксе ро фіт ним 
рід ко ліс сям Jasmino-Juniperion  excelsae. До еко фо-
но вих най біль ше на бли жа ють ся по каз ни ки пет-
ро фіт них уг ру по вань Drabo-Campanulion  taurica 
(Seseli-Potentillefolia), що по ши ре ні від нижньо го до 
верхньо го поя сів.

Як вид но з рис. 5, у на прям ку від Татр до Кар пат 
і Кри му під ви щу ють ся се ред ні по каз ни ки тер мо ре-

жи му, кріо ре жи му та кон ти нен таль ності, на то мість 
зни жу ють ся — ом бро ре жи му, що ві доб ра жає міс-
це цих гірських сис тем у гло баль но му еко просто-
рі. Всі ці по каз ни ки ле жать у ме жах 40—60 % від 
шкал, тоб то в оп ти маль них, ком форт них умо вах, 
хоча за кріо ре жи мом Гірський Крим ви хо дить за 
межу 60 %, ос кіль ки на ле жить до об лас ті те п лі ших 
зим се ред зем но морсько го клі ма ту, а за ом бро ре жи-
мом вище ці єї межі — по каз ни ки Польських Татр, 
де від чу ва єть ся вплив гу мід но го ат лан тич но го клі-
ма ту. 

Важ ли ві за ко но мір ності від кри ва ють ся на ос но-
ві ана лі зу ден д ро грам (рис. 6) щодо роз по ді лу еко-
фак то рів. Як вид но з рис. 6 а, б, ден д ро гра ми Татр 
і Кар пат дуже по діб ні: ок ре мий кластер фор му ють 
Hd та Om, ви со ку спо рід не ність ма ють Nt-fH,  Ae-
Sl-Rc-Ca і Kn-Cr. Міс це Tm і Lc сут тє во змі ню єть ся. 
На то мість у Гірсько му Кри му по каз ник во ло гості 
ґрун ту (Hd) тіс но ко ре лює з клі ма тич ни ми (Om, 
Cr, Tm), отже, змі на ос тан ніх іс тот но по зна чить ся 
на ве ли чи ні во ло гості в ґрун ті. Хі міч ні власти вості 
ґрун ту тіс но пов'язані між со бою та з кон ти нен-
таль ністю клі ма ту. Швид кість роз кла ду азо ту за ле-
жить від змін ності зво ло жен ня, ае ра ції та ос віт ле-
ності в це но зах. Отже, важ ли вим ви снов ком є те, 
що роз клад ор га ні ки в усіх ви пад ках пов'язаний 

Рис. 5. Розподіл середніх значень (у % від шкали) 
основних кліматичних показників: 1 — Польські Татри, 
2 — Українські Карпати, 3 — Гірський Крим

Fig. 5. Distribution of mean values (in% of scale) of the main 
climatic indicators: 1 — the Polish Tatras, 2 — the Ukrainian 
Carpathian, 3 — Mountain Crimea
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не стіль ки з на яв ністю чи від сут ністю во ло ги, як з 
її різ кою змін ністю, тоб то з се зон ним роз по ді лом 
опа дів. На рос тан ня кон ти нен таль ності спри чи нює 
під ви щен ня кон цен тра ції солі, збіль шен ня по каз-
ни ка pH, що є дуже не ба жа ним для пів дня Ук ра ї ни. 
За га лом мож на вва жа ти, що по каз ни ки еко фо ну 
ха рак тер ні для межі гірських хвой них лі сів та суб-
аль пійських лук, а для Гірсько го Кри му — сте по-
вих уг ру по вань і кам’янистих від сло нень. 

Про ана лі зу вав ши за галь ні тен ден ції та роз по діл 
син так со нів сто сов но змі ни кон крет них еко фак то-
рів, роз гля не мо ха рак тер зв’язку між ос тан ні ми за 
ком плекс ною оцін кою цих фак то рів. Син так со ни 

(рис. 6, г) роз по ді ляють ся по осі Х від най тер мо-
філь ні шо го та най ксе ро філь ні шо го Ptilostemonion 
echinocephali, який по ши ре ний на кам’янистих 
ще бе нистих оси пах Пів ден но го бе ре га Кри му, до 
ви со ко гір них кріо філь них Loiseleurio-Vaccinietea 
аль пійсько го поя су Татр. Отже, та кий роз по діл ви-
зна ча єть ся змі ною клі ма тич них по каз ни ків, що зу-
мов лює ви сот ну по яс ність гір. 

Ден д ро гра ма роз би ва єть ся на дві ве ли кі гру-
пи на рів ні (D > 75). Пер шу (А) (рис. 4, г) фор му-
ють кримські суб се ре дзем но морські уг ру по ван ня, 
до яких входять ліси нижньо го поя су (Quercetea 
pubescenti-petraeae), хвой ні ліси (Erico-Pinetea), сте-
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Рис. 6. Дендрограми евклідової дистанції за методом Варда: подібність екологічних факторів за характером змін 
їхніх показників для Польських Татр (а), Українських Карпат (б) та Гірського Криму (в); г) — подібність синтаксонів 
(класів і союзів) за результатами фітоіндикації цих трьох регіонів (умовні позначення наведені в підписах до рис. 4)

Fig. 6. Dendrograms of Euclidean distance for the Ward method: resemblance of ecological factors for the nature of change their 
performance. The Polish Tatras (а), the Ukrainian Carpathian (б), Mountain Crimea (в); г) — syntaxa resemblance (classes and 
unions) on the phytoindication results of these three regions (symbols listed in the legend to Fig. 4)
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пи та на скель ні уг ру по ван ня. До дру гої гру пи (В) 
на ле жать усі уг ру по ван ня Татр і Кар пат, а та кож 
кримські не мо раль ні ліси Querco-Fagetea. Це ціл-
ком ло гіч но і свід чить про те, що вплив еда фіч-
них фак то рів, а не те ри то рі аль ні від ме жу ван ня є 
ви зна чаль ним у син так со но міч ній ди фе рен ціа ції 
рос лин ності. У свою чер гу, гру па В на рів ні D > 35 
роз ді ля єть ся на дві. До пер шої (В1) вхо дять не мо-
раль ні ліси, суб аль пійські луки та на скель ні уг ру-
по ван ня лі со во го поя су, а до дру гої (В2) — хвой ні 
ліси та уг ру по ван ня ви со ко гір’я Кар пат і Татр. На 
рів ні D > 10 кож на гру па роз ді ля єть ся на дві: А11 — 
кримські сте по ві, са ва но їд ні, на скель ні уг ру по ван-
ня та А12 — суб се ре дзем но морські лис тя ні та хвой-
ні ліси, а та кож луки і луч ні сте пи. 

Від зна чи мо, що трав’яні уг ру по ван ня за еко ло-
гіч ни ми по каз ни ка ми ближ чі до лі со вих ниж чих 
поя сів, аніж тих, які роз та шо ва ні в да но му поя сі. 
Гру па А11 роз ді ля єть ся на дві: до пер шої на ле жать 
пет ро фіт ні на скель ні уг ру по ван ня Ptilostemonion, 
Bromopsido  tauricae—Asphodelinetum  tauricae, Drabo-
Campanulion  tauricae  Androsacio-Caricion  humilis 
та ялів це ві рід ко ліс ся Jasmino-Juniperion  excelsae, 
до дру гої — сте по ві уг ру по ван ня нижньо го поя-
су Veronico  multifidae-Stipion  ponticae і са ва но ї ди 
Bromo-Hordeion murini. Зок ре ма, уг ру по ван ня ялів-
це вих рід ко лісь Jasmino-Juniperion excelsae ві ді йшли 
до цієї гру пи, а не су сідньої, де зна хо дять ся ліси 
кл.Quercetea  pubescenti-petraeae. Це під твер джує 
дум ку тих єв ро пейських фі то це но ло гів, які роз-
гля да ють цей союз у скла ді кла су Junipero sabinae-
Pinetea  sylvestris, а не Quercetea  pubescenti-petraeae, 
і свід чить про те, що син так со но мія цих ти пів 
уг ру по вань пот ре бує кри тич но го пе ре гля ду, і це 
вже здій сню єть ся в рам ках під го тов ки «Prodromus 
Vegetation Europеae».

Ціл ком до пус ти мим є і те, що уг ру по ван ня сою-
зу Androsaco-Caricion  humilis за еко ло гіч ни ми ха-
рак те ристи ка ми вия ви ли ся ближ чи ми до на скель-
них, аніж до ти по вих сте по вих, бо роз гля да ють ся 
нами у скла ді по ряд ку Stipo pulcherrimae-Festucetalia 
pallentis, а не Festucetalia valesiacae.

На цьо му ж рів ні (D > 10) у гру пі В1 ви ді ля єть ся 
кластер В11 — не мо раль ні ліси Кри му, Кар пат і Татр 
(Querco-Fagetea, Quercetea  robori-petraeaе, Quercion 
petraeae (ос тан ній хоч і від но сять до кл. Quercetea 
рubescenti-petraeae, але це пи тан ня дис ку сій не), 
а та кож на скель ні уг ру по ван ня кл. Asplenietea 
trichomanis, а до дру го го класте ра В12 — луки та на-
скель ні уг ру по ван ня Татр.

Гру па В2 роз ді ли ла ся на дві: В21 — хвой ні ліси 
Кар пат і Татр, суб аль пійські уг ру по ван ня кри во-
ліс ся Mulgedio-Aconitetea та В22, що охо п лює на-
скель ні уг ру по ван ня Кар пат й аль пійські уг ру по-
ван ня кла сів Juncetea trifidi та Loiseleurio-Vaccinietea 
Татр і Кар пат. Да ний роз по діл є ціл ком ло гіч ним, 
хоч ок ре мі син так со ни скель но го типу де що по ру-
шу ють таку ло гі ку, що по яс ню єть ся їхньою спе ци-
фі кою, бід ним фло ристич ним скла дом, а та кож не-
дос татньою ре пре зен та тив ністю ви бір ки. При на-
гід но за ува жи мо, що фор ма класте ра вкла да єть ся 
в пра ви ло «кас ка ду под во єнь» (ко жен наступ ний 
роз по діл від бу ва єть ся на рів ні, вдві чі ви що му, ніж 
по пе ред ній) і за слу го вує на ок ре мий ана ліз із по-
зи цій фрак таль ної гео мет рії. Наступ ний етап ана-
лі зу — це оцін ка ко ре ля ції між змі ною по каз ни ків 
ок ре мих фак то рів. 

Як вид но з ко ре ля цій ної мат ри ці (рис. 7), усі 
гра фі ки мож на роз по ді ли ти на кіль ка груп:
1. З лі ній ною за леж ністю (пря мою чи обер не ною) 

ко ре ля ці єю всіх трьох ре гіо нів: Ca-Hd,  Hd-Ae, 
Nt-Lc, Nt-Ae, Rc-Om, Sl-Kn, Sl-Om, Sl-Kn, Sl-Tm, 
Om-Kn, Tm-Om, Tm-Kn, Tm-Cr 

2. Ко ре ля ція спос те рі га єть ся лише в ме жах пев ної 
гірської сис те ми: Кар пат — Татр: Rc-Nt, Nt-Tm, 
Nt-Om,  Om-Cr,  Tm-Lc,  Om-Lc,  Lc-Cr; Гірсько го 
Кри му: Hd-Rc, Hd-Sl, Hd-Ca, Hd-Nt, Hd-Om, Ca-
Nt, Ca-Om, Ca-Kn, Nt-Om, Nt-Kn, Lc-Hd, Lc-Ae, 
Lc-Sl, Lc-Ca, Om-Lc, Lc-Kn 
3. Ко ре ля ція від сут ня (для всіх по каз ни ків fH та 

ін.). Тра п ляють ся ви пад ки, коли в єв ро пейських 
по мір них і суб се ре дзем но морській гірських сис-
те мах спос те рі га єть ся про ти леж на ко ре ля ція (на-
прик лад, Lc-Om, Nt-Rc, Nt-Sl, Nt-Ca, Tm-Ae — для 
Кар пат—Татр пря мо лі ній на, а для Гірсько го Кри-
му —обер не но лі ній на, або змі ню єть ся один із фак-
то рів (Tm-Hd — для Кри му во ло гість, для Кар пат—
Татр — тер мо ре жим).

За ко но мір ності змі ни от ри ма них по каз ни ків за-
свід чу ють, що між не мо раль ною та суб се ре дзем но-
морською зо на ми іс нує ве ли ка від мін ність у гід ро-
тер міч них по каз ни ках, які зу мов лю ють ха рак тер 
транс фор ма ції азот них спо лук, а ос кіль ки ос тан ні 
пов'язані з транс фор ма ці єю енер гії, то це важ ли во 
вра хо ву ва ти у про гно зу ван ні. За під ви щен ня по-
каз ни ків тер мо ре жи му, змен шен ня — ом бро ре жи-
му, дос татньої во ло гості азот ні спо лу ки в Кар па тах 
і Тат рах роз кла да ти муть ся швид ше, а в Кри му, за 
де фі ци ту во ло гості, на впа ки, — по віль ні ше. Ін ши-
ми сло ва ми, не тер мо ре жим і не во ло гість ок ре мо, 
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Рис. 7. Кореляційні матриці: а) Польських Татр, б) Українських Карпат

Fig. 7. Correlation matrices: а) the Polish Tatras, б) the Ukrainian Carpathian
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Рис. 7. Кореляційні матриці: в) Гірського Криму, г) загальна для цих трьох регіонів

Fig. 7. Correlation matrices: в) Mountain Crimea, г) common for these three regions
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а спів від но шен ня між ними, тоб то гід ро тер міч-
ний ре жим (зок ре ма, під ви щен ня по каз ни ків ом-
бро ре жи му), є лі мі ту валь ним фак то ром роз кла ду 
ор га ні ки, а отже, опо се ред ко ва но впли ває на сук-
це сій ні змі ни рос лин ності. Якщо в Кар па тах і Тат-
рах змі на кон ти нен таль ності й ом бро ре жи му не 
позначається на сольо вому ре жимі і ки слот ності 
ґрун тів, то в арид них ре гіо нах Кри му та кий вплив 
має сут тє ве зна чен ня. Його зни жен ня під ви щує 
по каз ни ки цих хі міч них фак то рів, як і збіль шен ня 
кон ти нен таль ності клі ма ту.

Як ба чи мо, з'ясування та ких за ко но мір ностей 
дуже важ ли ве для роз роб ки різ них про гно зів. 
Скла даю чи про гно зи, слід ви хо ди ти з того, що одні 
фак то ри мо жуть роз гля да ти ся сто сов но ін ших в 
ас пек ті при чин но-пос лі дов них зв’язків, хоча та ка 
пос лі дов ність є не зов сім пря мо лі ній ною.

На цьо му аж ніяк не ви чер пу ють ся мож ли вості 
по рів няль но го ана лі зу, бо, як вид но з от ри ма них 
да них, такі за леж ності є склад ни ми, не лі ній ни ми 
і ма ють ком плекс ний ха рак тер. Їх вста нов лен ня 
від кри ває нові ас пек ти ор га ні за ції та струк ту ро ва-
ності рос лин но го по кри ву на ре гіо наль но му рів ні. 

Ви снов ки

На ос но ві ти по вих син так со нів дано по рів няль-
ну син фі то ін ди ка цій ну оцін ку по каз ни ків 12-ти 
еко фак то рів Польських Татр, Ук ра їнських Кар пат 
і Гірсько го Кри му, що ві доб ра жає за ко но мір ності 
ди фе рен ціа ції еко систем у ме жах кож ної гірської 
сис те ми і від мін ності між ними.

По каз ни ки еда фіч них і клі ма тич них фак то рів 
до во лі близькі для Татр і Кар пат і знач но від різ-
няють ся від по каз ни ків Кри му, ос кіль ки ці гірські 
сис те ми зна хо дять ся в різ них клі ма тич них зо нах.

Вста нов ле но ха рак тер ко ре ля ції між по каз ни ка-
ми різ них фак то рів. Вплив еко ло гіч них фак то рів, а 
не те ри то рі аль ні від ме жу ван ня, є ви зна чаль ним у 
син так со но міч ній ди фе рен ціа ції рос лин ності.

У на прям ку від Татр до Кар пат і Кри му під ви щу-
ють ся се ред ні по каз ни ки тер мо ре жи му, кріо ре жи-
му та кон ти нен таль ності, на то мість зни жу ють ся — 
ом бро ре жи му, що ві доб ра жає роз та шу ван ня цих 
гірських сис тем у гло баль но му еко просто рі. Всі ці 
по каз ни ки ле жать у ме жах 40—60 % від шкал, тоб-
то в оп ти маль них, ком форт них умо вах. Од нак за 
кріо ре жи мом Гірський Крим ви хо дить за 60 %, ос-
кіль ки тут спос те рі га ють ся те п лі ші зими се ред зем-
но морсько го клі ма ту, а за ом бро ре жи мом вище ці єї 
межі — по каз ни ки Польських Татр, де від чу ва єть ся 
вплив гу мід но го ат лан тич но го клі ма ту. 

Лі мі ту валь ним фак то ром роз кла ду ор га ні ки, 
а отже, опо се ред ко ва них сук це сій них змін рос-
лин ності за на яв ності ґрун тів ав то ген но го типу, 
є гід ро тер міч ний ре жим, що пов’язаний із клі ма-
тич ни ми фак то ра ми. Змі на кон ти нен таль ності й 
ом бро ре жи му не впли ває на сольо вий ре жим і ки-
слот ність ґрун тів у Кар па тах і Тат рах. На то мість в 
арид них ре гіо нах Кри му такий вплив має сут тє ве 
зна чен ня і його зни жен ня під ви щує по каз ни ки цих 
хі міч них фак то рів. Вста нов лен ня та ких за ко но мір-
ностей не об хід не для роз роб ки різ них про гно зів, 
оцін ки лі мі ту валь них меж дії пев но го еко фак то ра.
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Дидух Я.П., Четвертных И.С. Сравнительная 
синфитоиндикационная оценка растительности Польских 
Татр, Украинских Карпат и Горного Крыма. — Укр. ботан. 
журн.  — 2015. — 72(3): 203—217.
Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины, г. Киев

На основе метода синфитоиндикации проведена срав-
нительная бальная оценка типичных сообществ Поль-
ских Татр, Украинских Карпат и Горного Крыма по 
12-ти ведущим экофакторам, которые отражают гра-
диент изменений в пределах каждой горной системы, 
то есть β-ценоразнообразие. Установлены лимитирую-
щие границы показателей экофакторов для выбранных 
синтаксонов, степень количественного экологического 
отличия сообществ этих горных территорий, характер 
зависимостей между ведущими экофакторами для каж-
дой горной системы, а также экологическая специфика 
анализируемых горных систем. В частности, отражены 
важные закономерности, касающиеся изменения по-
казателей основных климатических факторов, которые 
определяют местоположение этих горных систем в гло-
бальном экопространстве. Полученные данные важны 
для разработки мероприятий по охране биотопов и про-
гнозирования их возможных изменений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Татры, Карпаты, Крым, 
растительность, экологическая дифференциация, 
сравнительный анализ, синфитоиндикация.

Didukh Ya.P., Chetvertnykh I.S. Comparative 
synphytoindication assessment of vegetation of the Polish 
Tatras, the Ukrainian Carpathians, and Mountain Crimea. — 
Ukr. Bot. J. — 2015. —72(3): 203—217.

M.G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of 
Science of Ukraine, Kyiv

Based on the methodology synphytoindication the compara-
tive numerical score of model groups Polish Tatras, Ukrainian 
Carpathian, Mountain Crimea for 12 leading ecological fac-
tors reflecting the gradient changes within each mountain sys-
tem (β-coenodiversity) was conducted. The limiting bound-
aries of indicators of ecological factors for selected syntaxa, 
degree of quantitative ecological differences between com-
munities in these mountain areas, the nature of relationships 
between leading ecological factors for each mountain system 
and ecological specificity of these mountain systems were es-
tablished. In particular, important patterns related to chang-
ing the parameters of the main climatic factors that determine 
the location of the mountain systems in the global ecological 
space were reflected. These data are important for the devel-
opment of measures to protect biotops and prediction of its 
possible changes.

K e y  w o r d s: Tatras, Carpathian, Crimea, vegetation, 
ecological differentiation, comparative analysis 
synphytoindication.
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КЛАС OXYCOCCO-SPHAGNETEA BR.-BL. ET TÜXEN EX WESTHOFF ET AL. 1946 

В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л. Клас Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946 в 
Українських Карпатах. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72 (3): 218—228.

Узагальнюються дані щодо болотної рослинності класу Oxycocco-Sphagnetea в Українських 
Карпатах. Наведено 71 раніше не опублікований геоботанічний опис. На основі аналізу цих 
та 55 описів, оприлюднених раніше іншими авторами, виділено 5 асоціацій: Eriophoro vaginati-
Sphagnetum recurvi Hueck 1925, Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici Bogdanovskaja-Gienev 
1928, Sphagno-Pinetum sylvestris Kobendza 1930, Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo Lutz 1956, Empetro 
nigri-Sphagnetum fusci Osvald 1923. 

К л ю ч о в і  с л о в а: Oxycocco-Sphagnetea, болотна рослинність, оліготрофні болота, гірські болота, 
Україна

Клас Oxycocco-Sphagnetea охо п лює олі го троф ні бо-
ло та зі сфаг но вим по кри вом і, як пра ви ло, знач ною 
участю ча гар нич ків. Не рід ко на яв ний та кож роз рі-
дже ний ярус при гні че них де рев. Олі го троф ні бо-
ло та Кар пат ха рак те ри зу ють ся без на ве ден ня пов-
них гео бо та ніч них опи сів у де кіль кох пуб лі ка ці ях 
(Bradis, 1951; Komendar, Fodor, 1960; Andrienko, 
1968; Bradis, Bachuryna, 1969; Malynovskyi, 1980; 
Popovych, Andrienko, 1982; Andrienko et. al., 1987; 
Popovych, 1987; Malynovskyi et al., 1992; Pryroda…, 
1993; Felbaba-Klushyna, 2010а, б; Fitoriznomanittia 
…, 2012; Konishcuk, 2014). У стат ті Г. Ко зія (Kozij, 
1934) є гео бо та ніч ні опи си, але вони ма ють ме то-
дич ні особ ли вості, які уск лад ню ють їхнє по рів-
нян ня з опи са ми з ін ших дже рел. Опи си, при дат-
ні для фло ристич ної кла си фі ка ції, ми вия ви ли у 
п'яти пра цях (Pawłowski, Wałas, 1948; Vorontsov, 
Pidhrebelna, 2002; Malynovskyi, Krichfalushii, 2002; 
Solomakha et al., 2004; Vorontsov et al., 2004). До пуб-
лі ка цій з опи са ми кла су Oxycocco-Sphagnetea з Ук-
ра їнських Кар пат слід від нести і мо но гра фію про 
при род ний за по від ник «Ґор ґа ни» (Klimuk et al., 
2006), ос кіль ки дея кі опи си з до мі ну ван ням Pinus 
mugo Turra, на ве де ні в цій пра ці, мо жуть належати 
Oxycocco-Sphagnetea, хоча й роз гля да ють ся в кла сі 
Vaccinio-Piceetea. 

У цій стат ті впер ше оп ри люд не но 71 опис 
(таблиці 4—8). Май же всі вони ви ко на ні Т.Л. Ан д-
рі єн ко впро довж 1966—1967 рр. Оп рацьо ва ні нами 
опи си вве де ні до бази да них рос лин ності у фор-
ма ті VEGPLOTS. Для кла си фі ка ції ви ко риста но 

про гра му TWINSPAN. Всі на ве де ні в стат ті гео бо-
та ніч ні опи си ввійш ли до бази да них EU-00-XXX 
(GIVD EU-UA-006) «Vegetation database of Ukraine 
and adjacent parts of Russia» у фор ма ті TURBOVEG, 
яку мож на за мо ви ти на сай ті Europeran Vegetation 
Survey.

У кла си фі ка ції опи сів ми вра хо ву ва ли про ек-
тив не по крит тя ви дів. За «руч ної» ін тер пре та ції 
опи сів за кіль ко ма по пе редньо ви ді ле ни ми згід но 
з лі те ра тур ни ми да ни ми ди фе рен цій ни ми ви да-
ми пи то ма вага виду в опи сі вва жа ла ся про пор-
цій ною 1+1g(1+С), де С — про ек тив не по крит тя 
у від сот ках. У разі кла си фі ка ції з ви ко ристан ням 
TWINSPAN ос нов на ува га при ді ля ла ся ва рі ан ту 
кла си фі ка ції з по ро го ви ми зна чен ня ми кла сів пи-
то мої ваги виду за леж но від про ек тив но го по крит-
тя (cut levels) 0—3—13—45, вага трьох ви щих рів нів 
уд ві чі мен ша, ніж вага нижньо го рів ня.

Здій сне ний нами ана ліз дає змо гу ствер джу ва-
ти, що в ме жах кла су Oxycocco-Sphagnetea в Ук ра-
їнських Кар па тах на яв ні уг ру по ван ня од но го по-
ряд ку, двох сою зів, п'яти асо ціа цій (табл. 1).

Класифікаційна схема має такий вигляд:
OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. et Tüxen ex 
Westhoff et al. 1946
SPHAGNETALIA  MAGELLANICI (Pawłowski 1928) 
Kästner et Flössner 1933

Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933
•  Andromedo  polifoliae-Sphagnetum  magellanici 

Bogdanovskaja-Gienev 1928 (Sphagnetum  medii 
Kästner et Flössner 1933)

•  Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925
© В.А. ОНИЩЕНКО, Т.Л. АНДРІЄНКО, 2015
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Синтаксон EvS ApS SPs EnS VPm

Кількість описів 9 17 19 20 4

Кількість описів з даними про 
мохоподібні

2 17 19 20 4

Carex limosa 44 · · · ·

Polytrichum commune 50 12 5 5 ·

Sphagnum recurvum s· l· 
(S· fallax, S· flexuosum)

100 29 42 5 ·

Pinus sylvestris 11 · 100 25 ·

Ledum palustre · · 89 20 ·

Betula pubescens · · 32 25 ·

Calluna vulgaris · 18 42 30 ·

Vaccinium uliginosum · 6 53 50 ·

Oxycoccus microcarpus · 12 5 80 ·

Sphagnum fuscum · · 5 85 ·

Sphagnum rubellum · 12 · 45 25

Pinus mugo · · · 15 100

Andromeda polifolia · 29 11 40 ·

Carex pauciflora · 82 5 40 ·

Empetrum nigrum s· l· · 47 16 90 25

Sphagnum capillifolium · 24 68 15 100

Agrostis canina · 6 · 5 ·

Anthoxanthum odoratum 11 · · 5 ·

Aposeris foetida · · · 5 ·

Aulacomnium palustre · 12 · 15 ·

Betula pendula 22 · · · 25

Briza media · · · 5 ·

Carex cinerea 11 · · 5 ·

Carex echinata 11 6 · · ·

Carex nigra · · 11 5 ·

Carex rostrata 11 18 · 5 ·

Cephalozia bicuspidata · 6 · · ·

Cladonia macilenta · 6 · · ·

Cladonia squamosa · 6 · · ·

Deschampsia caespitosa 11 · · 10 ·

Dicranum scoparium · · · 5 ·

Drosera rotundifolia 78 71 37 85 ·

Eriophorum gracile · · 16 · ·

Eriophorum vaginatum 100 100 100 100 ·

Frangula alnus · · · 5 ·

Синтаксон EvS ApS SPs EnS VPm

Homogyne alpina 11 6 · 5 ·

Huperzia selago · · · · 25

Hylocomium splendens · 6 · · ·

Lerchenfeldia flexuosa 11 · · · ·

Listera cordata · · · · 50

Luzula multiflora 11 · · · ·

Luzula sudetica · · · 5 ·

Lycopodiella inundata · · 5 · ·

Melampyrum saxosum 11 · · · ·

Menyanthes trifoliata · 6 · · ·

Molinia caerulea 11 24 16 15 ·

Nardus stricta · · · 5 ·

Oxycoccus palustris 89 88 89 65 ·

Petasites albus · · · 5 ·

Picea abies 55 65 5 55 50

Pleurozium schreberi · 12 21 15 ·

Polytrichum juniperinum · · 11 · ·

Polytrichum strictum 50 24 37 15 ·

Populus tremula · · 11 · ·

Potentilla aurea · · · 5 ·

Potentilla erecta · 6 · 5 ·

Ptilium crista-castrensis · · 5 · ·

Rhynchospora alba · 6 · 5 ·

Salix silesiaca 11 · · · ·

Scheuchzeria palustris · 6 · · ·

Scorzonera rosea · · · 5 ·

Sphagnum angustifolium · · · 5 ·

Sphagnum centrale · 6 5 · ·

Sphagnum compactum · 6 · 5 ·

Sphagnum cuspidatum · · · 5 ·

Sphagnum girgensohnii · 6 · · ·

Sphagnum magellanicum 50 76 26 20 ·

Sphagnum russowii · 6 · · ·

Trientalis europaea 6 · · ·

Vaccinium myrtillus 11 18 42 10 100

Vaccinium vitis-idaea 33 47 42 15 100

Warnstorfia fluitans · 6 · · ·

Таблиця 1. Постійність видів в асоціаціях класу Oxycocco-Sphagnetea в Українських Карпатах (%)

П р и м і т к а: EvS — Eriophoro vaginati-Sphagnetum, ApS — Andromedo polifoliae-Sphagnetum, SPs — Sphagno-Pinetum 
sylvestris, EnS — Empetro nigri-Sphagnetum, VPm — Vaccinio uliginosi-Pinеtum mugo.
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•  Sphagno-Pinetum  sylvestris Kobendza 1930 
(Eriophoro  vaginati-Pinetum  sylvestris Hueck 
1931, Ledo-Sphagnetum Sukopp 1959)

•  Vaccinio  uliginosi-Pinetum  mugo Lutz 1956 (Pino 
mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933)

Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi 
Nordhagen ex Du Rietz 1954

•  Empetro  nigri-Sphagnetum  fusci Osvald 1923 
(Sphagnetum fusci Luquet 1926)

Біль шість асо ціа цій на ле жить до сою зу Sphagnion 
magellanici. Цен траль ною тут є Andromedo polifoliae-
Sphagnetum magellanici. На яв ні опи си цієї асоціації 
(табл. 4) зроб ле ні на бо ло тах у За кар патській та 
Іва но-Фран ківській об лас тях на ви со ті близько 
600 м над рів нем моря.

Асо ціа ція Eriophoro  vaginati-Sphagnetum  recurvi 
(табл. 5) є менш олі гот роф ною, на бір ха рак тер них 
ви дів кла су Oxycocco-Sphagnetea в ній збід не ний. 
Біль шість опи сів зроб ле ні на ви со ті близько 600 м 
над р.м. у Львівській та Іва но-Фран ківській об-
лас тях. Зок ре ма сюди ми за ра ху ва ли опи си зі Ско-
лівських Бес кид (Vorontsov et al., 2004) (табл. 2, опи-
си 1—7), що опуб лі ко ва ні як Sphagnetum magellanici. 
Один опис узя то з ро бо ти Б. Пав ловсько го та Й. Ва-
ла са, при свя че ної рос лин ності Чив чин (Pawłowski, 
Wałas, 1948) (табл. 6, опис 7 (18). Опис зроб ле но на 
ви со ті 1575 м над р. м. на по ло ни ні Хи тан ка.

Асо ціа ція Sphagno-Pinetum  sylvestris — це рід ко-
ліс ні со сно во-сфаг но ві бо ло та, ди фе рен цій ни ми 
ви да ми яких є Pinus  sylvestris L. і Ledum palustre L. 
Опи си (табл. 6) ви ко на но в Рож ня тівсько му (бо ло-
та Ту ро ва дача, Не би лів, Ос мо ло да-1, Під Бо ром) і 
До линсько му (бо ло то Шир ко вець) ра йо нах Іва но-
Фран ківської об лас ті. Ви со та над рів нем моря — 
від 430 до 650 м.

Асо ціа ція Vaccinio  uliginosi-Pinetum  mugo ди фе-
рен цію єть ся в ос нов но му за на яв ністю, зде біль-
шо го з ви со ким по крит тям, Pinus  mugo. До цієї 
асо ціа ції мож на за ра ху ва ти опи си, опуб лі ко ва ні в 
мо но гра фії про при род ний за по від ник «Ґор ґа ни» 
як Vaccinio myrtilli-Pinetum mughi var. typica і Vaccinio 
myrtilli-Pinetum  mughi var. Empetrum  nigrum (Klimuk 
et al., 2006) (табл. 6.2.7, опи си 8—13). Опи си зроб-
ле но на ви со ті 1050—1060 м над р. м. Це уг ру по ван-
ня із зімк ну тим яру сом Pinus  mugo, до мі ну ван ням 
сфаг нів у до б ре роз ви не но му мо хо во му яру сі, пе-
ре ва жан ням Vaccinium myrtillus L. і V. vitis-idaea L. у 
трав'яно-ча гар нич ко во му яру сі. Син так со но міч не 
по ло жен ня асо ціа ції не од но знач не. За спів від но-
шен ням лі со вих і бо лот них ви дів вона від по ві дає 
сою зу за бо ло че них лі сів Vaccinio  uliginosi-Pinion 
sylvestris Passarge 1968 кла су Vaccinio-Piceetea. Мож-
ли во, до ціль но ви ді ля ти дві олі го троф ні лі со бо-
лот ні асо ціа ції з яру сом Pinus  mugo: одну в кла сі 
Oxycocco-Sphagnetea, іншу, менш за бо ло че ну, — в 
кла сі Vaccinio-Piceetea. Такі па ри асо ціа цій іс ну ють 
для Pinus sylvestris і Pinus uncinata Mill. ex Mirb.

Союз Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi 
має пів ніч ні ший аре ал, аніж Sphagnion magellanici. 
В Ук ра їнських Кар па тах він представ ле ний од-
ні єю асо ціа ці єю — Empetro  nigri-Sphagnetum  fusci 
(табл. 7). Асо ціа ція до во лі по ши ре на на олі го троф-
них бо ло тах в Іва но-Фран ківській обл., тра п ля єть-
ся та кож у За кар патській обл. — Нег ро вець, Баг но. 
Ви со та над рів нем моря — від 420 до 1510 м.

Для пе ре вір ки якості кла си фі ка ції здійс не на 
оцін ка по діб ності опи сів у ме жах асо ціа цій і між 
ними. Опи си в ме жах асо ціа цій ма ють знач но вищу 
по діб ність, аніж опи си різ них асо ціа цій (табл. 2). 
Од нак слід за ува жи ти, що в таб ли цях 1 і 2 не ви-

Таблиця 2. Коефіцієнт Сьоренсена для асоціацій класу Oxycocco-Sphagnetea в Українських Карпатах з урахуванням лише 
«типових» описів (%)

Асоціації EvS ApS SPs EnS VPm

Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi (EvS) 56 43 36 31 11

Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici (ApS) 43 51 35 40 21

Sphagno-Pinetum sylvestris (SPs) 36 35 57 34 19

Empetro nigri-Sphagnetum fusci (EnS) 31 40 34 52 14

Vaccinio uliginosi-Pinetum mugi (VPm) 11 14 21 15 72

Таблиця  3. Коефіцієнт Сьоренсена для асоціацій класу Oxycocco-Sphagnetea в Українських Карпатах з урахуванням 
перехідних описів (%)

Асоціації EvS ApS SPs EnS VPm

Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi (EvS) 54 45 36 32 12

Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici (ApS) 45 50 38 42 18

Sphagno-Pinetum sylvestris (SPs) 36 38 53 39 18

Empetro nigri-Sphagnetum fusci (EnS) 32 42 39 50 13

Vaccinio uliginosi-Pinetum mugi (VPm) 12 18 18 13 72



221ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2015, 72(3)

Таблиця 4. Описи асоціації Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici

Номер у таблиці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Номер опису в базі даних GIVD EU-UA-006

18
87

19
45

19
50

19
61

19
62

19
63

19
65

19
66

19
68

19
43

19
64

19
44

19
69

19
74

19
77

Ярус дерев 0 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 0 0 0
Ярус трав 50 45 40 70 60 50 40 50 70 40 45 50 40 60 65
Мохи 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90
Висота над рівнем моря (м) 740 740 1000 840 850 850 740 700 840 740 740 700 840 840 840
Кількість видів судинних рослин 7 8 6 6 6 5 6 5 6 8 7 6 6 7 8
Кількість видів мохоподібних 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3

Ch Oxycocco-Sphagnetea, Sphagnetalia magellanici

Andromeda polifolia · · · · · · · · · · · · 3 1 +

Aulacomium palustre · · · · · · · · · · · · · · +
Carex pauciflora  15 5 15 30 25 20 15 15 25 + 15 5 · · 15
Drosera rotundifolia  + 5 3 · · · + 3 · 2 + 5 2 + +
Eriophorum vaginatum  + 25 10 + 5 2 20 20 5 15 15 25 5 30 15
Oxycoccus palustris  20 10 15 40 25 25 10 15 20 15 15 20 · + +
Polytrichum strictum · · · · · · · · · · · · 5 · 20
Sphagnum capillifolium · · · · · · · · · · · · 95 10 80
Sphagnum magellanicum  100 90 5 30 20 · 100 100 10 100 100 90 · · ·
Sphagnum rubellum  · · 95 · · · · · · · · · · · ·
Sphagnum russowii  · · · · · · · · 90 · · · · · ·

Інші види
Agrostis canina  · · · · · · + · · · · · · · ·
Calluna vulgaris · · · · · · · · · · · · 30 5 15
Carex rostrata  15 · + · · · · · · · + · · · ·
Empetrum nigrum s. l. · + · · 3 5 · · 20 5 · · + + ·
Menyanthes trifoliata  + · · · · · · · · · · · · · ·
Molinia caerulea · · · · · · · · · · · · + 20 15
Picea abies  · 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 · · ·
Polytrichum commune  · 10 · · · · · · · + · · · · ·
Rhynchospora alba · · · · · · · · · · · · · · +
Scheuchzeria palustris  · · · + · · · · · · · · · · ·
Sphagnum centrale  · · + · · · · · · · · · · · ·
Sphagnum recurvum s. l. · · · 70 80 100 · · · · · · · · ·
Trientalis europaea  + · · · · · · · · · · · · · ·
Vaccinium myrtillus  · 5 · · · · · · · 3 · · · · ·
Vaccinium vitis-idaea  · + · + 1 · · · + + + + · · ·

П р и м і т к а: автори описів: опис 10 — Є.М. Брадіс, інші описи — Т.Л. Андрієнко.
Розташування і дата описів: 
1 — Закарпатська обл., Міжгірський р-н, болото Глуха Млака по р. Чорній (притоці Тереблі), 48°32'05" (48.5347°) 
пн. ш., 23°40'33" (23.6758°) сх. д., точність — 3000 м, 16.07.1966; 2 — Закарпатська обл., Міжгірський р-н, болото 
Глуха Млака по р. Чорній (притоці Тереблі), 48°32'05" (48.5347°) пн. ш., 23°40'33" (23.6758°) сх. д., точність — 3000 м, 
16.07.1966; 3 — Закарпатська обл., Міжгірський р-н, озеро під горою Грофа, біля р. Чорна, 48°36'56" (48.6156°) пн. ш., 
23°51'26" (23.8572°) сх. д., точність — 4000 м, 16.07.1966; 4 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото 
Яйко в долині р. Мшани, 48°40'14" (48.6705°) пн. ш., 23°55'35" (23.9264°) сх. д., точність — 8000 м, 26.07.1966; 5 — 
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, болото Лисак по р. Свічі, 48°41'04" (48.6844°) пн. ш., 23°46'42" (23.7783°) 
сх. д., точність — 4000 м, 04.08.1966; 6 — Івано-Франківська обл., Долинський р-н, болото Лисак по р. Свічі, 48°41'04" 
(48.6844°) пн. ш., 23°46'42" (23.7783°) сх. д., точність — 4000 м, 04.08.1966; 7 — Закарпатська обл., Міжгірський р-н, 
болото Глуха Млака по р. Чорній (притоці Тереблі), 48°32'05" (48.5347°) пн. ш., 23°40'33" (23.6758°) сх. д., точність — 
3000 м, 16.07.1966; 8 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Осмолода, 48°39'05" (48.6514°) пн. ш., 
24°00'52" (24.0144°) сх. д., точність — 3000 м, 24.07.1966; 9 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото 
Яйко в долині р. Мшани, 48°40'14" (48.6705°) пн. ш., 23°55'35" (23.9264°) сх. д., точність — 8000 м, 26.07.1966. 10 — 
Закарпатська обл., Міжгірський р-н, болото Глуха Млака по р. Чорній (притоці Тереблі), 48°32'05" (48.5347°) пн. ш., 
23°40'33" (23.6758°) сх. д., точність — 3000 м, 16.07.1966; 11 — Закарпатська обл., Міжгірський р-н, болото Глуха Млака 
по р. Чорній (притоці Тереблі), 48°32'05" (48.5347°) пн. ш., 23°40'33" (23.6758°) сх. д., точність — 3000 м, 16.07.1966; 12 — 
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Осмолода 2 біля с. Осмолода, 48°39'05" (48.6514°) пн. ш., 24°00'52" 
(24.0144°) сх. д., точність — 3000 м, 24.07.1966; 13 — Закарпатська обл., Іршавський р-н, Вулканічні Карпати, болото 
Багно, 48°26'43.6" пн. ш., 23°05'13.6" сх. д., точність — 600 м, 18.07.1966; 14 — Закарпатська обл., Іршавський р-н, 
Вулканічні Карпати, болото Багно, 48°26'43.6" (48.4454°) пн. ш., 23°05'13.6" (23.0871°) сх. д., точність — 600 м, 
18.07.1966; 15 — Закарпатська обл., Іршавський р-н, Вулканічні Карпати, болото Багно, 48°26'43.6" (48.4454°) пн. ш., 
23°05'13.6" (23.0871°) сх. д., точність — 600 м, 18.07.1966.
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Таблиця  5. Опис асоціації Eriophoro vaginati-Sphagnetum 
recurvi

Номер опису в базі даних GIVD EU-UA-006 1935

Висота над рівнем моря (м) 750

Ярус дерев і кущів 15

Ярус трав 55

Мохи 100

Кількість видів судинних рослин 6

Кількість видів мохоподібних 1

D Eriophoro-Sphagnetum

Sphagnum recurvum s. l. 100

Ch Oxycocco-Sphagnetea

Eriophorum vaginatum 25

Oxycoccus palustris 30

Ch Vaccinio-Piceetea

Picea abies 15

Vaccinium vitis-idaea +

Інші види

Carex rostrata +

Salix silesiaca +

П р и м і т к а: автор опису —Т.Л. Андрієнко; розташування і 
дата опису: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, 
Мшанське л-во, болото Лужки по р. Молода, 48°39'28" 
(48.6578°) пн. ш., 23°57'24" (23.9567°) сх. д., точність — 
3000 м, 25.07.1966.

ко ристо ву ва ли ся 22 % опи сів, кот рі ви зна че ні як 
пе ре хід ні між дво ма і біль ше асо ціа ція ми (табл. 8).

У табл. 3 по ка за но по діб ність опи сів асо ціа цій 
з ура ху ван ням пе ре хід них між асо ціа ція ми опи сів. 
Для з’ясування пос тій ності ви дів опи си, пе ре хід ні 
між дво ма асо ціа ція ми, ми вра хо ву ва ли з пи то мою 
ва гою, яка вдві чі мен ша, ніж пи то ма вага «ти по-
вих» опи сів. Та кий пе ре хід ний опис бра ли до ува-
ги в двох асо ціа ці ях. Опи си, пе ре хід ні між трьо ма 
асо ціа ція ми, вра хо ву ва ли ся під час об чис лен ня 
пос тій ностей ви дів у трьох асо ціа ці ях. Їхня пи то-
ма вага в кож ній асо ціа ції була втри чі мен шою, ніж 
вага «ти по вих» опи сів асо ціа ції. Як вид но з табл. 3, 
асо ціа ції за до віль но роз різ няють ся і в разі вра ху-
ван ня пе ре хід них опи сів. Від мін ності асо ціа ції 
Vaccinio  uliginosi-Pinetum  mugo за над то ви со кі, що 
може по яс ню ва ти ся низькою ре пре зен та тив ністю 
ма те ріа лу по ній. Ак ту аль ним є от ри ман ня біль шої 
кіль кості гео бо та ніч них опи сів за бо ло че них уг ру-
по вань Pinus mugo, обов'язково з пов но цін ни ми да-
ни ми про мо хо по діб ні.

Син так со но міч не ба гатст во кла су в го рах Цен-
траль ної Єв ро пи дещо зни жу єть ся в схід но му на-
прям ку. В Че хії по ши ре ні всі п'ять асо ціа цій, які 
тра п ляють ся в Ук ра їнських Кар па тах, а та кож Ledo 
palustris-Pinetum  uncinatae Klika ex Šmarda 1948, 
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti Warén 1926, 
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi Osvald 1923 
(Vegetace..., 2011). Ос тан ня асо ціа ція на ле жить до 
океа ніч но го сою зу Oxycocco palustris-Ericion tetralicis 
Nordhagen ex Tüxen 1937, уг ру по ван ня яко го на схід 
від Че хії не ви яв ле но. У Сло вач чи ні є всі асо ціа ції, 
вка за ні для Ук ра їнських Кар пат, а та кож від сут ні 

в Ук ра ї ні Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti і 
Carici lachenalii-Eriophoretum vaginati (Krajina, 1933; 
Šoltés in Valachovič et al., 2001; Diagnostic..., 2008). 
У Кар па тах на те ри то рії Ру му нії з ура ху ван ням від-
мін ностей у кла си фі ка ції ви яв ле но чо ти ри асо ціа-
ції (ті, що й в Ук ра їнських Кар па тах, за ви нят ком 
Empetro nigri-Sphagnetum fusci, яка, ймо вір но, та кож 
тра п ля єть ся на цій те ри то рії) (Sanda et al., 2008).

Таблиця 6. Описи асоціації Sphagno-Pinetum sylvestris

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

Номер опису в базі даних  
GIVD EU-UA-006 19

01

19
02

19
08

19
09

19
20

19
21

19
22

19
25

19
26

19
29

19
30

19
03

19
05

19
27

19
19

19
10

19
23

19
24

19
28

Висота над рівнем моря (м) 43
0

65
0

48
0

48
0

43
0

43
0

43
0

49
0

49
0

48
0

49
0

42
0

65
0

48
0

43
0

48
0

43
0

43
0

48
0

Ярус дерев 20 35 35 25 25 20 20 20 25 25 25 10 12 10 10 10 10 10 10
Ярус трав 80 45 70 75 80 70 80 90 60 70 90 60 60 55 60 60 80 75 70

Мохи 10
0

10
0

10
0

95 10
0

90 90 60 40 80 65 95 70 95 10
0

60 90 90 50

Кількість видів судинних рослин 7 6 8 8 8 6 5 7 10 6 11 6 6 10 5 7 8 9 6
Кількість видів мохоподібних 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2

D Sphagno-Pinetum sylvestris
Ledum palustre  20 · 30 30 32 50 80 25 45 10 35 5 · 10 20 + 45 30 10
Pinus sylvestris  20 35 35 25 25 20 20 20 20 25 20 10 12 10 10 10 10 5 10
Pleurozium schreberi  · 30 · · · · 25 10 · · · · 10 · · · · · ·
Vaccinium myrtillus  + · · 5 + · · · 5 · 10 · 20 · · · + 5 ·
Vaccinium uliginosum  15 · · · 10 10 · 15 + · 20 30 · · 30 · 25 1 ·
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Номер у таблиці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Vaccinium vitis-idaea  · · · · 5 · + 15 + · + · 20 · · · 10 30 ·
Ch Sphagnetalia magellanici, Oxycocco-Sphagnetea

Andromeda polifolia  · · · · + · · · · · · · · · · · + · ·
Drosera rotundifolia  + + 1 + · · · · · · · · · + · + · · +
Eriophorum vaginatum  40 25 20 20 5 10 + 10 5 10 10 25 30 5 10 20 + 5 10
Oxycoccus palustris  15 10 10 15 30 5 1 15 3 5 3 · 5 5 5 10 3 + ·
Oxycoccus microcarpus · · · · · · · · · · · · · + · · · · ·
Polytrichum strictum  · · · · · 20 · 15 15 · 20 5 · · 20 · · 30 ·
Sphagnum capillifolium  · · 60 70 · 70 70 35 25 70 45 · · 45 · 60 90 60 45
Sphagnum fuscum  · · · · · · · · · · · 10 · · · · · · ·
Sphagnum magellanicum  20 · 20 10 · 10 · · · · · · · 40 · · · · ·

Інші види
Betula pubescens  · · · · · + · · 8 · 8 + + · · · · 5 ·
Calluna vulgaris  · · 10 10 · · · · · 25 20 · · 20 · 25 · + 50
Carex nigra  · · 5 · · · · · · · · · · + · · · · ·
Carex pauciflora  · + · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Empetrum nigrum s. l. · 10 5 5 · · · · · · · · · · · · · · ·
Eriophorum gracile  · · · · · · · · · + · · · 2 · · · · +
Lycopodiella inundata · · · · · · · · · · · · · 1 · · · · ·
Molinia caerulea  · · · · · · · 2 + · 1 · · · · · · · ·
Picea abies  · · · · · · · · · · · · · · · + · · ·
Polytrichum commune  · · · · · · 5 · · · · · · · · · · · ·
Polytrichum juniperinum  · · · · · · · · · 10 · · · · · · · · 5
Populus tremula  · · · · · · · · + · + · · · · · · · ·
Ptilium crista-castrensis  · + · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Rhamnus cathartica · · · · · · · · · · · + · · · · · · ·
Sphagnum centrale  · · · · · · · · · · · · · · · · · + ·
Sphagnum recurvum s.l.  80 70 20 20 99 · · · · · · 80 60 · 80 · · · ·

П р и м і т к а: автор описів — Т.Л. Андрієнко.
Розташування і дата описів: 
1 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, Турова дача, Краснянське л-во, 48°51'50" (48.8639°) пн. ш., 24°14'46" 
(24.2460°) сх. д., точність — 600 м, 01.08.1966; 2 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Осмолода 
1 біля с. Осмолода, 48°39'05" (48.6514°) пн. ш., 24°00'52" (24.0144°) сх. д., точність — 3000 м, 23.07.1966; 3 — Івано-
Франківська обл., Долинський р-н, болото Ширковець по р. Мізунці між селами Старий Мізунь і Новий Мізунь, 
48°54'16" (48.9044°) пн. ш., 23°51'21" (23.8559°) сх. д., точність — 1000 м, 01.07.1967; 4 — Івано-Франківська обл., 
Долинський р-н, болото Ширковець по р. Мізунці між селами Старий Мізунь і Новий Мізунь, 48°54'16" (48.9044°) 
пн. ш., 23°51'21" (23.8559°) сх. д., точність — 1000 м, 01.07.1967; 5 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, Турова 
дача, Краснянське л-во, 48°51'50" (48.8639°) пн. ш., 24°14'46" (24.2460°) сх. д., точність — 600 м, 01.08.1966; 6 — Івано-
Франківська обл., Рожнятівський р-н, Турова дача, Краснянське л-во, 48°51'50" (48.8639°) пн. ш., 24°14'46" (24.2460°) 
сх. д., точність — 600 м 01.08.1966; 7 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, Турова дача, Краснянське 
л-во, 48°51'50" (48.8639°) пн. ш., 24°14'46" (24.2460°) сх. д., точність — 600 м, 01.08.1966; 8 — Івано-Франківська обл., 
Рожнятівський р-н, болото Небилів біля с. Небилів, Краснянське л-во, кв. 55, 48°48'26" (48.8073°) пн. ш., 24°14'59" 
(24.2498°) сх. д., точність — 3000 м, 30.07.1966; 9 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Небилів 
біля с. Небилів, Краснянське л-во, кв. 55, 48°48'26" (48.8073°) пн. ш., 24°14'59" (24.2498°) сх. д., точність — 3000 м, 
30.07.1966; 10 — Івано-Франківська обл., Долинський р-н, болото Ширковець по р. Мізунці між селами Старий 
Мізунь і Новий Мізунь, 48°54'16" (48.9044°) пн. ш., 23°51'21" (23.8559°) сх. д., точність — 1000 м, 01.07.1967; 11 — Івано-
Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Небилів біля с. Небилів, Краснянське л-во, кв. 55, 48°48'26" (48.8073°) 
пн. ш., 24°14'59" (24.2498°) сх. д., точність — 3000 м, 30.07.1966; 12 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, 
болото Під Бором біля с. Верхній Струтинь, 48°55'20" (48.9223°) пн. ш., 24°04'30" (24.0750°) сх. д., точність — 6000 м, 
10.07.1960; 13 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Осмолода 1 біля с. Осмолода, 48°39'05" (48.6514°) 
пн. ш., 24°00'52" (24.0143°) сх. д., точність — 3000 м, 23.07.1966; 14 — Івано-Франківська обл., Долинський р-н, болото 
Ширковець по р. Мізунці між селами Старий Мізунь і Новий Мізунь, 48°54'16" (48.9044°) пн. ш., 23°51'21" (23.8559°) 
сх. д., точність — 1000 м, 01.07.1967; 15 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, Турова дача, Краснянське 
л-во, 48°51'50" (48.8639°) пн. ш., 24°14'46" (24.2460°) сх. д., точність — 600 м, 01.08.1966; 16 — Івано-Франківська обл., 
Долинський р-н, болото Ширковець по р. Мізунці між селами Старий Мізунь і Новий Мізунь, 48°54'16" (48.9044°) 
пн. ш., 23°51'21" (23.8559°) сх. д., точність — 1000 м, 01.07.1967; 17 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, 
Турова дача, Краснянське л-во, 48°51'50" (48.8639°) пн. ш., 24°14'46" (24.2460°) сх. д., точність — 600 м, 01.08.1966; 
18 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, Турова дача, Краснянське л-во, 48°51'50" (48.8639°) пн. ш., 24°14'46" 
(24.2460°) сх. д., точність — 600 м, 01.08.1966; 19 — Івано-Франківська обл., Долинський р-н, болото Ширковець по 
р. Мізунці між селами Старий Мізунь і Новий Мізунь, 48°54'16" (48.9044°) пн. ш., 23°51'21" (23.8559°) сх. д., точність — 
1000 м, 01.07.1967.

Таблиця 6. Продовження
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Таблиця 7. Описи асоціації Empetro nigri-Sphagnetum fusci

Номер у таблиці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Номер опису в базі даних GIVD EU-UA-006

19
53

19
59

19
14

19
16

19
18

19
48

19
57

19
31

19
60

19
67

19
76

19
55

19
56

19
13

19
54

19
70

19
58

18
72

Ярус дерев 10 10 7 7 7 10 10 10 10 10 0 10 10 7 10 0 10 0

Ярус трав 90 40 35 55 40 40 50 45 40 40 40 60 70 70 50 65 50 50

Мохи 90 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

90 90 10
0

10
0

10
0

10
0

80

Висота на рівнем моря (м) 85
0

84
0

42
0

42
0

42
0

84
0

84
0

65
0

84
0

85
0

60
0

78
0

78
0

65
0

85
0

84
0

85
0

42
0

Кількість видів судинних рослин 8 8 9 8 9 7 7 6 10 8 7 6 8 5 7 8 10 7

Кількість видів мохоподібних 1 2 4 4 2 2 3 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 3

Сh Oxycocco microcarpi-Empetrion

Empetrum nigrum s. l. 40 20 5 10 10 40 20 35 + 15 10 35 40 10 25 30 15 ·

Oxycoccus microcarpus  10 3 2 + + 10 10 + + + 2 · · · 2 + 3 ·

Sphagnum fuscum  90 70 75 45 40 90 90 100 30 50 50 90 70 100 · · · 50

Vaccinium uliginosum  25 15 5 3 + · · · · · · 5 25 · · · · 1

Ch Oxycocco-Sphagnetea, Sphagnetalia

Andromeda polifolia  · · 2 · 5 · · · 15 5 10 · · · 15 2 · ·

Aulacomnium palustre  · · · · · · + · · · · · 5 · · · · ·

Drosera rotundifolia  · + + · + + + 2 + + 2 + + + + 3 + ·

Eriophorum vaginatum  15 5 15 15 20 30 15 5 20 5 15 25 5 30 5 5 10 15

Oxycoccus palustris  + · · · · + 5 3 2 + · 3 3 30 + + + +

Polytrichum strictum  · · · · · · · · · · · · · · · · · 10

Sphagnum capillifolium  · · · · · · · · 70 · · · · · · 100 · ·

Sphagnum magellanicum  · · + 5 · 10 · · · · · + · · · · · ·

Sphagnum rubellum  · 30 10 50 60 · · · · 50 50 · · · 100 · 100 20

Інші види

Agrostis canina  · · · · · · · · + · · · · · · · · ·

Betula pubescens  + + · + · · · · · · · · + · · · + ·

Calluna vulgaris  · · + 25 10 · · · · · · · · · · 25 10 10

Carex nigra · · · · · · · · · · · · · · · · · 10

Carex pauciflora  + · · · · + + · · 15 + · · · · · + ·

Deaschampsia caespitosa · · · · · · · · · · · · · · · · · 10

Frangula alnus  · · · · · · · · + · · · · · · · · ·

Ledum palustre  · · 10 + + · · · · · · · · · · · · ·

Molinia caerulea  · · · · · · · · · · · · · · · + · ·

Picea abies  10 10 · · · 10 10 · 10 10 · 10 10 · 10 · 10 ·

Pinus mugo  · + · · · · · · · · · · + · · · · ·

Pinus sylvestris  · · 7 7 7 · · 10 · · · · · 7 · · · ·

Pleurozium schreberi  · · · + · · · · · · · · 5 · · · · ·

Polytrichum commune  · · · · · · · · · · · · 5 · · · · ·

Rhynchospora alba  · · · · · · · · · · 2 · · · · · · ·

Sphagnum angustifolium  · · 10 · · · · · · · · · · · · · · ·

S. recurvum s. l. · · · · · · 10 · · · · · · · · · · ·

Vaccinium myrtillus  · · · · · · · · 40 · · · · · · · · ·

Vaccinium vitis-idaea · · · · · · · · · · · · · · · · + +

П р и м і т к а: автор описів — Т.Л. Андрієнко.
Розташування і дата описів:
1 — Івано-Франківська обл., Долинський р-н, болото Лисак по р. Свічі, Правицьке л-во, 48°41'04" (48.6845°) пн. ш., 
23°46'42" (23.7783°) сх. д., точність — 4000 м, 04.08.1966; 2 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото 
Яйко в долині р. Мшани, 48°40'14" (48.6705°) пн. ш., 23°55'35" (23.9265°) сх. д., точність — 8000 м, 26.07.1966; 3 — 
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Під Бором, біля с. Верхній Струтинь, 48°55'20" (48.9223°) пн. ш., 
24°04'30" (24.0750°) сх. д., точність — 6000 м, 02.07.1959; 4 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Під 
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Бором, біля с. Верхній Струтинь, 48°55'20" (48.9223°) пн. ш., 24°04'30" (24.0750°) сх. д., точність — 6000 м, 08.07.1960; 5 — 
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Під Бором, біля с. Верхній Струтинь, 48°55'20" (48.9223°) пн. ш., 
24°04'30" (24.0749°) сх. д., точність — 6000 м, 08.07.1960; 6 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото 
Яйко в долині р. Мшани, 48°40'14" (48.6705°) пн. ш., 23°55'35" (23.9265°) сх. д., точність — 8000 м, 26.07.1966; 7 — 
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, 48°40'14" пн. ш. (48.6705°), 23°55'35" (23.9265°) сх. д., точність — 8000 м, 
26.07.1966; 8 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Осмолода 1 біля с. Осмолода, 48°39'05" (48.6514°) 
пн. ш., 24°00'52" (24.0143°) сх. д., точність — 3000 м, 23.07.1966; 9 — Закарпатська обл., Іршавський р-н, Вулканічні 
Карпати, болото Багно, 48°26'43,6" (48.4454°) пн. ш., 23°05'13.6" (23.0871°) сх. д., точність — 600 м, 18.07.1966; 10 — 
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, Правицьке л-во, болото Лисак по р. Свічі, 48°41'04" (48.6845°) пн. ш., 
23°46'42" (23.7783°) сх. д., точність — 4000 м, 04.08.1966; 11 — Закарпатська обл., Міжгірський р-н, болото Негровець 
між с. Колочава і с. Синевир, 48°27'13.8" (48.4538°) пн. ш., 23°39'13" (23.6537°) сх. д., точність — 3000 м, 13.07.1966;12 — 
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Мшана в долині р. Молода, 48°39'28" (48.6578°) пн. ш., 23°57'25" 
(23.9567°) сх. д., точність — 3000 м, 25.07.1966; 13 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Мшана в 
долині р. Молода, 48°39'28" (48.6578°) пн. ш., 23°57'24" (23.9567°) сх. д., точність — 3000 м, 25.07.1966; 14 — Івано-
Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Осмолода 1 біля с. Осмолода, 48°39'05" (48.6514°) пн. ш., 24°00'52" 
(24.0143°) сх. д., точність — 3000 м, 23.07.1966; 15 — Івано-Франківська обл., Долинський р-н, Правицьке л-во, 
болото Лисак по р. Свічі, 48°41'04" (48.6845°) пн. ш., 23°46'42" (23.7783°) сх. д., точність — 4000 м, 04.08.1966; 16 — 
Закарпатська обл., Іршавський р-н, Вулканічні Карпати, болото Багно, 48°26'43.6" (48.4454°) пн. ш., 23°05'13.6" 
(23.0871°) сх. д., точність — 600 м, 18.07.1966; 17 — Івано-Франківська обл., Долинський р-н, Правицьке л-во, болото 
Лисак по р. Свічі, 48°41'04" (48.6845°) пн. ш., 23°46'42" (23.7783°) сх. д., точність — 4000 м, 04.08.1966; 18 — Івано-
Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Під Бором, біля с. Верхній Струтинь, 48°55'20" (48.9223°) пн. ш., 
24°04'30" (24.0750°) сх. д., точність — 6000 м, 13.07.1960.

Таблиця 8. Описи, не ідентифіковані до асоціації

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

Номер опису в базі даних  
GIVD EU-UA-006 19

11

19
17

19
32

19
33

19
34

19
75

19
78

19
04

19
49

19
12

19
06

19
07

19
15

19
71

19
79

19
39

19
40

19
41

Ярус дерев 7 7 10 10 10 0 0 10 10 20 10 22 7 0 0 10 20 10

Ярус трав 60 40 80 80 80 60 40 70 40 80 70 70 45 50 70 80 90 80

Мохи 70 10
0

60 50 50 95 10
0

10
0

10
0

50 60 10
0

10
0

10
0

90 10
0

10
0

10
0

Висота над рівнем моря (м) 78
0

42
0

42
0

42
0

42
0

84
0

60
0

65
0

74
0

78
0

65
0

65
0

42
0

84
0

84
0

85
0

85
0

85
0

Кількість видів судинних рослин 6 11 7 6 6 7 10 5 6 9 6 6 8 9 7 6 6 7

Кількість видів мохоподібних 3 5 2 2 4 2 2 2 1 4 3 2 6 1 2 1 1 1

Empetro-Sphagnetum * * * * * * * * * * * * *

Sphagno-Pinetum sylvestris * * * * * * * * * * * * *

Andromedo-Sphagnetum * * * * * * * * * * * * *

Eriophoro-Sphagnetum * * *

Ch Oxycocco-Sphagnetea

Andromeda polifolia · 2 + + 3 · 5 · · · · · 10 + · · · ·

Aulacomnium palustre + · · · · · · · · · + · · · · · · ·

Carex pauciflora · · · · · · 10 · + · · + · · 20 3 · +

Drosera rotundifolia + + · · · + 5 + + + + + + + + · · ·

Empetrum nigrum s. l. 25 35 20 · · 5 3 5 · 30 60 10 · 5 1 40 35 20

Eriophorum vaginatum 20 20 5 7 3 25 15 20 20 25 20 25 20 5 40 30 40 30

Oxycoccus microcarpus · · · · · + 3 · · · · · · + · · · ·

Oxycoccus palustris 3 + + · · + + 35 15 5 + 50 1 1 + 10 10 25

Polytrichum strictum · 5 · 10 15 5 · · · · + · 2 · 20 · · ·

Sphagnum capillifolium · · · · · 90 95 · · · · · · 100 80 · · ·

Sphagnum fuscum 60 50 50 40 20 · · · 100 25 · · 20 · · · · ·

Sphagnum magellanicum · 10 · · · · · 30 · 10 70 70 15 · · · · ·

Sphagnum rubellum · 20 · · 10 · · · · · · · 50 · · · · ·

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

Інші види

Betula pubescens · · · + + · · · · · · · · · · · · ·

Calluna vulgaris · 10 50 70 65 35 · · · · · · 5 25 5 · · ·

Carex limosa · · · · · · + · · · · · · · · · · ·

Dicranum elongatum · · · · · · · · · + · · · · · · · ·

Ledum palustre · + 10 5 10 · · · · · · · + · · · · ·

Molinia caerulea · + · · · 11 3 · · · · · · 10 5 + + 5

Picea abies · · · · · · · · 10 + · · · · · 10 20 10

Pinus sylvestris 7 7 10 10 10 · · 10 · 20 10 22 7 · · · · ·

Pleurozium schreberi · · 10 · 5 · · · · 15 · · · · · · · ·

Rhynchospora alba · + · · · · 7 · · · · · · · · · · ·

Sphagnum angustifolium · 20 · · · · · · · · · 30 10 · · · · ·

Sphagnum cuspidatum · · · · · · 5 · · · · · 2 · · · · ·

Sphagnum recurvum s. l. 10 · · · · · · 70 · · · · · · · 100 100 100

Vaccinium myrtillus · · · · · · · · 5 5 · · · 5 · · · ·

Vaccinium uliginosum 20 3 · · · · · · · 20 · · 5 · · · · ·

Vaccinium vitis-idaea · · · · · · · · · 5 + · · · · · 5 5

П р и м і т к а: * позначені асоціації, до яких тяжіє опис; автор описів — Т.Л. Андрієнко.

Розташування і дата описів: 
1 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Мшана в долині р. Молода, 48°39'28" (48.6578°) пн. ш., 
23°57'24" (23.9567°) сх. д., точність — 3000 м, 25.07.1966; 2 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото 
Під Бором, біля с. Верхній Струтинь, 48°55'20" (48.9223°) пн. ш., 24°04'30" (24.0750°) сх. д., точність — 6000 м, 
03.07.1959; 3 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Осмолода 1 біля с. Осмолода, 48°55'20" (48.9223°) 
пн. ш., 24°04'30" (24.0750°) сх. д., точність — 6000 м, 23.07.1966; 4 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, 
болото Під Бором біля с. Верхній Струтинь, 48°55'20" (48.9223°) пн. ш., 24°04'30" (24.0750°) сх. д., точність — 6000 м, 
11.07.1960; 5 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Під Бором біля с. Верхній Струтинь, 48°55'20" 
(48.9223°) пн. ш., 24°04'30" (24.0750°) сх. д., 6000 м, 11.07.1960; 6 — Закарпатська обл., Іршавський р-н, Вулканічні 
Карпати, болото Багно, 48°26'43.6" (48.4454°) пн. ш., 23°05'13.6" (23.0871°) сх. д., точність — 600 м, 29.06.1967; 7 — 
Закарпатська обл., Міжгірський р-н, болото Негровець між с. Колочава і с. Синевир, 48°27'13.8" (48.4538°) пн. ш., 
23°39'13" (23.6537°) сх. д., точність — 3000 м, 13.07.1966; 8 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото 
Осмолода 1 біля с. Осмолода, 48°39'05" (48.6514°) пн. ш., 24°00'52" (24.0750°) сх. д., точність — 3000 м, 23.07.1966; 
9 — Закарпатська обл., Міжгірський р-н, болото Глуха Млака по р. Чорній (притоці Тереблі), 48°32'05" пн. ш., 
23°40'33" сх. д., точність — 3000 м, 16.07.1966; 10 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Мшана в 
долині р. Молода, 48°39'28" (48.6578°) пн. ш., 23°57'24" (23.9567°) сх. д., точність — 3000 м, 25.07.1966; 11 — Івано-
Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Осмолода 1 біля с. Осмолода, 48°39'05" (48.6514°) пн. ш., 24°00'52" 
(24.0143°) сх. д., точність — 3000 м, 23.07.1966; 12 — Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Осмолода 
1 біля с. Осмолода, 48°39'05" (48.6514°) пн. ш., 24°00'52" (24.0143°) сх. д., точність — 3000 м, 23.07.1966; 13 — Івано-
Франківська обл., Рожнятівський р-н, болото Під Бором, біля с. Верхній Струтинь, 48°55'20" пн. ш., 24°04'30" сх. д., 
точність — 6000 м, 03.07.1959; 14 — Закарпатська обл., Іршавський р-н, Вулканічні Карпати, болото Багно, 48°26'43.6" 
(48.4454°) пн. ш., 23°05'13.6" (23.0871°) сх. д., точність — 600 м, 29.06.1967; 15 — Закарпатська обл., Іршавський р-н, 
Вулканічні Карпати, болото Багно, 48°26'43.6" (48.4454°) пн. ш., 23°05'13.6" (23.0871°) сх. д., точність — 600 м, 
29.06.1967; 16 — Івано-Франківська обл., Долинський р-н, болото Лисак по р. Свічі, 48°41'04" (48.6844°) пн. ш., 
23°46'42" (23.7783°) сх. д., точність — 4000 м, 04.08.1966; 17 — Івано-Франківська обл., Долинський р-н, болото 
Лисак по р. Свічі, 48°41'04" (48.6844°) пн. ш., 23°46'42" (23.7783°) сх. д., точність — 4000 м, 04.08.1966; 18 — Івано-
Франківська обл., Долинський р-н, болото Лисак по р. Свічі, 48°41'04" (48.6844°) пн. ш., 23°46'42" (23.7783°) сх. д., 
точність — 4000 м, 04.08.1966.

Таблиця 8. Продовження
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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 еколого-ценотичного 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. 

К л ю ч о в і  с л о в а: Carex pauciflora, C. dioica, популяція, статева структура
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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 но-мор 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 но-функ 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 р-н, 
бо ло то в око ли цях с. Нег ро вець (P1) (Ґор ґа ни); Ра-
хівський р-н: 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 но-Фран ківська обл., Над вір нянський р-н: 
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 р-н: око ли ці с. Пу ле мець, бо ло то на 

північно-східному 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, південно-східний бе рег озе ра Ка ра си нець 
(D4); Ма не вицький р-н: око ли ці с. За мос тя, бо-
ло то Бо літ це (D5); Рів ненська обл., Во ло ди ми-
рецький р-н: око ли ці с. Озір ці, бо ло то Коза-Бе ре-
зи на (D6); Львівська обл., Со кальський р-н: бо ло-
то в око ли цях с. Хлів ча ни (D7); За кар патська обл., 
Ра хівський р-н: 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 го-це 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 -
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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 го-це 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 во-гіп 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 нів-ко 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 дів-еди 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 нів-ко 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 еколого-ценотичного 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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Рекомендує до друку Надійшла 24.03.2015 р.
Я.П. Дідух

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 эколого-ценотическом 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.

Institute of Ecology of the Carpathians, NAS of Ukraine, 
Lviv 

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 
high-altitude 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 self-maintenance and  self-renewal. 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.
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UTRICULARIA INTERMEDIA (LENTIBULARIACEAE) — НОВИЙ ВИД ДЛЯ ФЛОРИ ЗАКАРПАТТЯ

Фельбаба-Клушина  Л.М. Utricularia intermedia (Lentibulariaceae) — новий вид для флори 
Закарпаття. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 237—240.

Utricularia  intermedia Hayne виявлена у водоймах Закарпатської низовини та біля підніжжя 
Вулканічного хребта на території Закарпаття. Вид раніше не наводився в регіональних 
флористичних зведеннях, тому є новим для регіону досліджень. Рідкісний у Європі, занесений 
до «Червоної книги України» (2009) та до Червоних переліків багатьох європейських країн. 
Стаття присвячена детальній геоботанічній характеристиці угруповань з участю U. intermedia та 
проблемам їхньої охорони на досліджуваній території.

К л ю ч о в і   с л о в а: Utricularia intermedia, Українські Карпати, Закарпаття, новий вид, водна 
рослинність, угруповання 
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Вступ

Виявлення нових видів судинних рослин в 
Українських Карпатах трапляється порівняно 
рідко, оскільки флора цього регіону вивчена 
достатньо детально. Тому знахідка нового виду 
Utricularia intermedia Hayne (Lentibulariaceae Rich.), 
який, окрім того, є дуже рідкісним для всіх країн 
Європи, викликає значний науковий інтерес. 
Як і інші види роду Utricularia,  він належить до 
комахоїдних рослин, приурочених здебільшого 
до мезотрофних та оліготрофних водойм. 
Антропогенна трансформація водойм і водотоків 
призводить до зміни їх гідрологічного та хімічного 
режимів, що часто виходить за межі фізіологічної 
толерантності водних макрофітів і спричинює 
їхнє зникання. У статті характеризуються 
місцезростання цього виду, подано детальні 

геоботанічні описи рослинних угруповань і 
запропоновані заходи щодо їхньої охорони.

Матеріал і методика досліджень

Utricularia  intermedia  знайдений у 2014 р. під 
час обстеження флори південного мегасхилу 
Українських Карпат у межах Закарпатської обл. 
Обидва локалітети виявлені біля підніжжя 
Вулканічного хребта на висоті 245—250 м над р. м. 
в Ужгородському р-ні, в басейні р. Цигань, що є 
правою притокою р. Латориця (рисунок). Обидва 
локалітети — це озера з площею водного дзеркала 
близько 500 м2 кожне і до 1,0 м глибини. Назви 
рослин наведені за «Vascular plants of Ukraine. A 
nomenclatural checklist»(Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999). Геоботанічні описи виконані за класичними 
методиками флористичної класифікації Браун-
Бланке. 
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Результати досліджень та їх обговорення

Усі представники родини пухирникових 
(Lentibulariaceae), яка охоплює 4 роди і понад 
200 видів, є комахоїдними (Zemskova, 1981). Рід 
Utricularia L. представлений в Україні п’ятьма 
видами: Utricularia  vulgaris  L., U.  australis  R. Br, 
U.  intermedia  Hayne,  U.  bremii  Heer,  U.  minor  L.. 
Найрідкіснішим в усіх країнах Карпатського 
регіону є  U.  intermedia (Taseinkevych, 1998). 
Водночас це один з найрідкісніших видів в Україні, 
занесений до «Червоної книги України» як 
вразливий (Chervona knyha Ukrainy, 2009). 

Utricularia  intermedia  характеризується борео-
меридіальним, циркумполярним, евриокеанічним 
ареалом (Macrofity, 1993). В Україні відомо до десяти 

його локалітетів. Більшість із них трапляються на 
Поліссі, менше — в Лісостепу і зовсім обмаль — у 
Прикарпатті (Macrofity, 1993; Andrijenko, 2010).

Досліджуваний вид є ацидофілом, росте 
здебільшого у водоймах, які заболочуються, з 
помірним коливанням рівня води з мулисто-
торф’янистими донними відкладами на глибині 
10—150 см (Macrofity, 1993). Такі екотопи 
найчастіше знаходять саме на Поліссі.

У країнах Карпатського регіону вид 
зафіксований в угрупованнях асоціації Sparganio 
minimi-Utricularietum  intermediae  Tüxen 1937, союзу 
Sphagno-Utricularion  Müller et Görs 1960, класу 
Littorelletea  uniflorae Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff 
et al. 1964 (Sǔmberová et al., 2011). В українських 
фітоценотичних зведеннях наводиться як 

Карта-схема локалітетів Utricularia intermedia на Закарпатті

A schematic map of the localities of Utricularia intermedia in Transcarpathia
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діагностичний і водночас домінантний вид 
згаданого класу і як домінантний вид асоціації 
Sphagno-Utricularietum  intermediate  Fijalkowski 1960 
(Solomaha, 2008; Corna, 2013).

Біля підніжжя Вулканічного хребта U. intermedia 
виявлений у двох лісових озерах посеред буково-
дубового лісу. У південно-західній частині першого 
озера сформувалася смуга повітряно-водної та 
водної рослинності. Водна рослинність відносно 
одноманітна на всій площі водойми і представлена 
суцільними заростями Elodea  canadensis  Michx. 
із проективним покриттям 90 % (підводний 
ярус) та поодинокими особинами U.  intermedia, 
проективне покриття якого становить не більше 
1 %. Наводний ярус не виражений. Ближче до 
берега трапляються Sparganium erectum L., Glyceria 
maxima  (C. Hartm.) Holmb.,  Ranunculus  repens  L., 
Alisma  plantago-aquatica  L.,  Agrostis  stolonifera  L. 
Серед них лише Sparganium erectum у прибережній 
смузі характеризується проективним покриттям 
близько 50 %, інші види — не більше 3—5 %. 
Площа фітоценозу становила 40 м2. У другому 
озері (на глибині 30—40 см) теж виявлені зарості 
E.  сanadensis,  однак лише невеликими групами, 
із проективним покриттям не більше 30 %. 
U.  intermedia  утворював густіший покрив (10—
15 %). В угрупованні також зафіксовані Ranunculus 
repens,  Alisma  plantago-aquatica.  Площа фітоценозу 
сягала 30 м2.

Мала кількість описів унеможливлює визна-
чення синтаксономічного діагнозу угруповання, 
однак їх можна долучати до більшого масиву описів 
під час підготовки продромусу України.

Як вважають Д.В. Дубина з колегами (Dubyna et 
al., 2003), вид ще не зникає, однак перебуває в стані 
ризику, оскільки його популяції локалізовані на 
обмежених територіях. На нашу думку, на південних 
схилах Вулканічного хребта і на прилеглій низовині 
цей вид, імовірно, виявляли часто, оскільки ще до 
початку XX ст. тут було чимало оліготрофних боліт 
й озер, адже долина Тиси відзначалася утрудненим 
водовідводом, що зумовлювало її значне 
заболочення та обводнення. Найкращий період 
для розвитку рослинності оліготрофних водойм і 
боліт, особливо бореальних елементів флори, був у 
голоцені в часи смереково-букової фази еволюції 
лісів на низовині та в передгір’ї. Це зумовлювалося 
пануванням вологого та холодного клімату 
близько 15—10 тис. років до н.е. (Sumegi, 1999). 
Антропогенні зміни ландшафтів, руйнування 

природних водойм і водотоків разом із змінами 
клімату спричинювали різке скорочення площ 
подібних оселищ і їхню трансформацію в оселища 
іншого типу. Тому й U.  intermedia та низка інших 
гідрофітів (наприклад, Potamogeton  alpinus  Balb., 
P. praelongus Wulf., Nymphaea candida J. et C. Presl) 
нині стали рідкісними. Такі види треба розглядати 
в складі регресивної фракції флори, їх можна 
вважати реліктовими, оскільки сучасні природні 
умови не сприяють їхньому процвітанню.

У зв’язку з цим озера на Вулканічному хребті в 
околицях с. Холмці Ужгородського р-ну необхідно 
оголосити гідрологічними заказниками.

Гербарний зразок U.  intermedia  передано до 
Гербарію Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного 
НАН України (KW).

Висновки

1. Уперше на південному мегасхилі Українських 
Карпат (Вулканічний хребет) виявлено 
U. intermedia. 

2. Вид  трапляється в мезо-оліготрофних озерах 
передгір’я в поясі буково-дубових лісів на висотах 
250—255 м над р. м., це його найпівденніше 
місцезнаходження в межах Карпат і України.

3. Utricularia  intermedia  є залишком після-
льодовикової епохи з реліктовим типом ареалу.

4. Для збереження виду в досліджуваному регіоні 
пропонуємо оголосити озера біля підніжжя 
Холмцівської гори гідрологічними заказниками 
місцевого значення.
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Фельбаба-Клушина Л.М. Utricularia intermedia 
(Lentibulariaceae) — новый вид для флоры Закарпатья. — 
Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 237—240.

ДВНЗ «Ужгородский национальный университет»

Utricularia  intermedia Hayne обнаружена в водоемах За-
карпатской низменности и у подножия Вулканического 
хребта на территории Закарпатья. Вид раньше не при-
водился в региональных флористических конспектах, 
поэтому является новым для региона исследований. Он 
редкий в Европе и занесен в «Красную книгу Украины» 
(2009) и в Красные списки многих европейских стран. 
Статья посвящена детальной геоботанической харак-
теристике сообществ с его участием и проблемам их 
охраны на исследуемой территории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Utricularia intermedia, 
Украинские Карпаты, Закарпатье, новый вид, водная 
растительность, сообщества. 

Fel’baba-Klushyna L.M. Utricularia intermedia 
(Lentibulariaceae) — a new species for the flora of 
Transcarpathians. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(3): 237—240.

Uzhhorod National University

The Utricularia intermedia Hayne is discovered in water reser-
voirs at the foot of volcanic ridges of the Ukrainian Carpath-
ians. The species was non-listed in floristic summaries among 
water species for this region earlier. The plant is very rare for 
Europe and was listed in the Red Data Book of Ukraine and 
among protected species of many countries. The article de-
scribes the ecotopes where this species occurs. Detailed geo-
botanical characteristics and means for protection of species 
on the investigated territory are suggested. 

K e y  w o r d s: Utricularia intermedia, Ukrainian 
Carpathians, Transcarpathians, new species, aquatic 
vegetation, communities.

Зиман С.М., Гамор Ф.Д., Булах О.В., Волощук М.І. Нарцис вузьколистий (Narcissus angustifolius Curt.) у 
природній флорі України /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Карпатський біосферний 
заповідник. — К.: Фітосоціоцентр, 2014. — 60 с. 

У книзі узагальнено результати дослідження рідкісного виду — нарциса вузьколистого (Narcissus 
angustifolius Curt.) у флорі України. Переглянуто ареал, таксономію, еколого-фітоценотичні, морфологічні 
та популяційні особливості рослин, подано пропозиції щодо їхньої охорони.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів лісогосподарських і природничих спеціальностей, фахівців 
у галузі охорони природи.

НОВІ ВИДАННЯ
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PRIMULA VULGARIS (PRIMULACEAE) — НОВИЙ ВИД ФЛОРИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

Мельник В.І., Несін Ю.Д., Шиндер О.І. Primula vulgaris (Primulaceae) — новий вид флори Київського 
Полісся. — Укр. ботан. журн. —  2015. — 72(3): 241—245.

Primula vulgaris Huds. (Primula acaulis (L.) Hill) (Primulaceae) — рідкісний вид флори рівнинної 
частини України, відомий із Житомирського та Малого Полісся (Житомирська та Хмельницька 
області). Нами вперше виявлені локалітети P. vulgaris на Київському Поліссі (у Здвижівському та 
Луб’янському лісництвах у Бородянському р-ні Київської обл.). Описано географічне поширен-
ня P. vulgaris на Поліссі, місцезростання та сучасний стан популяцій у нових місцезнаходженнях. 
Запропоновано рекомендації щодо охорони P. vulgaris у Здвижівському лісництві.

К л ю ч о в  і   с л о в а: Primula vulgaris, рідкісний вид, популяція, ареал, місцезростання, Полісся, 
Україна

© В.І. МЕЛЬНИК, Ю.Д. НЕСІН, О.І. ШИНДЕР, 2015

Primula  vulgaris Huds. (Primula  acaulis  (L.) Hill) 
(Primulaceae)  —  рід кіс ний вид для кіль кох єв ро-
пейських кра їн, за не се ний до Чер во них книг або 
спи сків рід кіс них ви дів фло ри Поль щі, Ні меч чи-
ни, Швей ца рії, Да нії (Landolt, 1970; Red …, 1993; 
Rote…, 1996; Polska …, 2001), і ре гіо наль но рід кіс-
ний вид фло ри рів нин ної час ти ни Ук ра ї ни, вклю-
че ний до ре гіо наль них спи сків рідкісних рос лин 
Жи то мирської та Хмель ни цької об лас тей (Ofitciini 
…, 2012).

По пу ля ції виду в рів нин ній час ти ні Ук ра ї ни ста-
нов лять особ ли вий ін те рес як ре лік то ві. Й.К. Па-
чоський (Pachoskii, 1900) від но сив їх до тре тин них 
ре лік тів, а В. Ша фер (Szafer, 1930) — до гля ці аль них 
ре лік тів, які в пе рі од зле де нінь спус ти ли ся з Кар-
пат на рів ни ну. Primula vulgaris у рів нин ній час ти ні 
Ук ра ї ни була за фік со ва на лише на Жи то мирсь ко-
му та Ма ло му По ліс сі. Під час фло ристич них до-
слі джень, про ве де них у 2014—2015 рр., вид упер ше 
вия ви ли на Ки ївсь ко му По ліс сі.

Primula  vulgaris  — суб ат лан тич но-се ред зем но-
морський еле мент фло ри Єв ро пи, аре ал яко го 
охо п лює За хід ну, Цен траль ну та Пів ніч ну Єв ро пу, 
аф ри канське уз бе реж жя Се ред зем но го моря, Си-
рійсько-Па лестинські гори вздовж Се ред зем но-
морсь ко го уз бе реж жя, Малу Азію, Ель бурс (рис. 1). 
Єв ро пейські по пу ля ції на ле жать до під ви ду Primula 
vulgaris subsp. vulgaris, азійські — до під ви ду Primula 
vulgaris  subsp.  sibthorpii  (Meusel et al., 1965; Walter, 
Straka, 1973; Hulten, Fries, 1986; Jacquemyn et al., 
2009).

В Єв ро пі P. vulgaris по ши ре на від Ат лан тич но го 
уз бе реж жя Скан ди навсь ко го пів ос т ро ва (Нор ве гія) 
до Се ред зем но мор’я (Ібе рійський, Апен нінський, 
Бал канський пів ос т ро ви та о. Си ци лія). В по мір-
но му поя сі Єв ро пи вид роз по всю дже ний на Бри-
танських ост ро вах та у Фран ції, а на за хід від неї 
тра п ля є ть ся у ви гля ді ок ре мих ізо льо ва них ло ка лі-
те тів (Jacquemyn et al., 2009).

В Ук ра ї ні P.  vulgaris  по ши ре на пе ре важ но в 
гірських ре гіо нах і є фо но вим ви дом Ук ра їнських 
Кар пат і Кримських гір. Як уже вка зу ва ло ся, в рів-
нин ній час ти ні Ук ра ї ни досі бу ли ві до мі лише ок-
ре мі ізо льо ва ні ло ка лі те ти виду на Ма ло му та Жи-
то мирсь ко му По ліс сі. Впер ше для По ліс ся Primula 
vulgaris на вів О.С. Ро го вич (Rogovich, 1869) з око-
лиць м. По лон но го (те пер Хмель ни цької обл.). 
В.К. Со винський (Sovinskii, 1879) вия вив цей вид 
в око ли цях м. Ко рости ше ва (те пер Жи то мирської 
обл.). В уза галь не них ро бо тах І.І. Шмаль гау зе на 
(1886), В. Мон тре зо ра (Montrezor, 1889), Й.К. Па-
чось ко го (Pachoskii, 1900), ок рім двох уже від зна-
че них ло ка лі те тів, на ве де но міс це зна хо джен ня 
P. vulgaris із око лиць м. Жи то ми ра. В по даль шо му 
зростан ня цьо го виду в око ли цях Жи то ми ра під-
твер джу ва ло ся гер бар ни ми збо ра ми, які збе рі га-
ю ть ся в Інсти ту ті бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (Ко па чевська, 1910; Па нек, 1910; 
Липський, 1922; Мат ківський, 1925; Бар ба рич, 
1953, КW) і в Жи то мирсь ко му крає знав чо му му-
зеї (Соб ке вич, Бур чак — Аб ра мо вич, Кон д ра тюк, 
ZHM) (Juglichek, Orlov, 2001). 
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В.І. Липський (Lipskii,1902) та Й. Па нек (Panek, 
1939) вка зу ва ли на при уро че ність жи то мирської 
по пу ля ції P.  vulgaris  до за ті не них лі систих міс це-
зростань на гра ніт них ске лях пра во го бе ре га р. Те-
те рів. Ця по пу ля ція збе ре гла ся до на ших днів. Тут, 
у гра бо во му лісі, на схи лах пра во го бе ре га річ ки 
в уро чи щі Го ро ди ще, в 1988 р. було ви яв ле но 350 
осо бин P.  vulgaris, а в 2003 р. — 160 (Orlov, 2005). 
Оче вид но, в ми ну ло му ця по пу ля ція була чи-
сель ні шою. Про це свід чить ін фор ма ція, на ве де-
на в ро бо ті В.І. Липсь ко го (1902): «Primula acaulis 
действительно растёт в Волынской губернии в 
окрестностях г. Житомира, и при этом в огромном 
количестве, покрывая весь склон к Тетереву, против 
так называемого «островка». Там я неоднократно 

его собирал». На Жи то мирсь ко му По ліс сі за фік-
со ва но та кож міс це зна хо джен ня P.  vulgaris  в око-
ли цях с. Лі щин Жи то мирсь ко го р-ну (Фі ло нен ко, 
1946; ZNM) та на Ов ру цько-Сло ве чансь ко му кря жі 
без де таль ної гео гра фіч ної прив’язки (Smyk, 1966).

На те ри то рії Ма ло го По ліс ся, ок рім уже за зна-
че но го ло ка лі те ту P. vulgaris в око ли цях м. По лон-
но го (Rogovich, 1869), було ви яв ле но його міс це-
зна хо джен ня в со сно во му лісі за 2 км на пів ніч від 
м. Ше пе тів ки (Тро иц кий, 1931). Згід но з опи сом 
М.А. Тро ї цько го (Troitskii, 1931), ця по пу ля ція за-
ймає простір зав дов жки бли зько 1 км і 100—150 м 
зав шир шки. Вона бу ла чи сель ні шою по рів ня но з 
по пу ля ці єю на бе ре зі р. Те те ре ва по бли зу Жи то ми-
ра, яку та кож від ві дав ав тор ци то ва ної стат ті.

Рис. 1. Ареал Primula vulgaris (за Hulten, Fries, 1986)

Fig. 1. Area of Primula vulgaris (Hulten, Fries, 1986)
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Ряс ність ше пе тівської по пу ля ції P.  vulgaris 
М.А. Тро ї цький ви зна чає як рос ли ну, котра тра п-
ляє ть ся в знач ній кіль кості. Крім опи са но го, в око-
ли цях Ше пе тів ки було ви яв ле но ще де кіль ка «ост-
ро вів» P. vulgaris, які до слі ди ти в той час не вда ло ся 
(Troitskii, 1931).

Нині на пів ніч від Ше пе тів ки ви яв ле но нові міс-
це зна хо джен ня P. vulgaris у 47 кв. Кам’янківського 
ліс ництва та в 60, 61, 63, 73 квар та лах Кли мен то-
ве цько го ліс ництва Ше пе тівсь ко го держ ліс гос пу, 
де вид зростає в ду бо во-со сно во-бе ре зо вих лі сах 
і в еко то нах між ду бо ви ми та віль хо ви ми лі са-
ми (Juglichek, Orlov, 2001). Най біль ша в Кли мен-
то ве цько му ліс ництві по пу ля ція за ймає пло щу 
600 × 400 м. Про ек тив не по крит тя — 2 %, щіль ність 
по пу ля ції — 11—24 осо би ни на 1 м² (Juglichek, 
Orlov, 2001).

Ми впер ше вия ви ли  P.  vulgaris на Ки ївсь ко-
му По ліс сі у Здви жівсь ко му та Луб’янському ліс-
ництвах у Бо ро дянсь ко му р-ні Ки ївської обл. 
(рис. 2). У Здви жівсь ко му ліс ництві P.  vulgaris 
зростає в квар та лах 29, 30, 83 у со сно во-ду бо во му 
лісі ор ля ко во му (Pineto-Quercetum-Pteridiosum) в 
уро чи щі Лядо (рис. 3). Пло ща ло каль ної по пу ля-
ції — бли зько 50 га. Най ви щі по каз ни ки щіль ності 

по пу ля ції має 12 ви діл 33 квар та лу та 25 ви діл З0 
квар та лу (за галь на пло ща — 5,9 га).

Се ред ній вік де ре воста ну — 100 ро ків, се ред ня 
ви со та де рев — 25 м, се ред ній діа метр стов бу рів — 
35 см. Зімк не ність крон — 0,8. Ос но ву де ре воста ну 
ста нов лять Quercus robur L. (0,6) і Рinus sylvestris L. 
(0,3) із участю Betula  pendula  Roth.  і  Carpinus 
betulus L.

Збе рег лись ок ре мі де ре ва со сни та дуба, зав ви ш-
ки 30—33 м, з ок руж ністю стов бу рів до 220 см.

Під лі сок роз рі дже ний, ут во ре ний  Corylus 
avellana  L.,  Euonymus  verrucosus  Scop.  і  Frangula 
alnus L.

У трав’яному по кри ві до мі нує Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn (30 %). Знач на участь Stellaria 
holostea L. (10 %). До скла ду тра воста ну вхо дять та-
кож Anemone  nemorosa  L.,  Ajuga  reptans  L.,  Asarum 
europaeum  L.,  Betonica  officinalis  L.,  Clinopodium 
vulgare  L.,  Corydalis  solida  (L.)  Claіrv.,  Epipactis 
helleborine  (L.) Crantz,  Euphorbia  cyparissias  (L.) 
Clairv., Fragaria vesca L., Galium odoratum (L.) Scop., 
Glechoma  hederacea  L., Lathyrus  niger  (L.) Bernh., 
Nеottia nidus-avis (L.) Rich., Viola odorata L.

Primula vulgaris має про ек тив не по крит тя 1—2 %. 
На 1 м² при па дає 7—15 до рос лих і 3—7 юве ніль-

Рис. 2. Географічне поширення Primula  vulgaris у рівнинній частині України: 1 — місцезнаходження виду за 
літературними та гербарними даними; 2 — нові локалітети

Fig. 2. Geographical distribution of Primula vulgaris in the lowland part of Ukraine: 1 — localities by literature and herbarium 
data; 2 — new localities
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них рос лин. По пу ля ція є пра во біч ною. Не ве ли ка 
кіль кість юве ніль них осо бин вка зує на не дос тат ню 
ефек тив ність на сін нєво го роз мно жен ня виду на 
схід ній межі ареа лу в Єв ро пі.

За 2 км від опи са но го ще торік іс ну вав ло ка лі тет 
виду в со сно во му лісі в 48 квар та лі Луб’янського 
ліс ництва. Тут на пло щі 1,1 га на вес ні 2014 р. 
зроста ло бли зько 100 до рос лих осо бин P.  vulgaris. 
Уна слі док про ве де ної су ціль ної ви руб ки лісу від бу-
ла ся май же пов на елі мі на ція по пу ля ції. На кри хіт-
ній ді лян ці лісу, що ли ши ла ся не вирубaною, збе-
рег ло ся лише п’ять до рос лих осо бин P. vulgaris. На 
жаль, у су час ній Ук ра ї ні тем пи су ціль них ви ру бок 
лі сів пос тій но зроста ють, що за гро жує іс ну ван ню 
рів нин них по пу ля цій P. vulgaris. До того ж, на їх ній 
стан ук рай не га тив но впли ває ви ко пу ван ня рос-
лин, які пе ре са джу ють на при са диб ні ді лян ки та 
про да ють.

Слід за ува жи ти, що в рів нин ній час ти ні Ук ра ї ни 
не має жод но го за каз ни ка для охо ро ни P.  vulgaris. 
У зв’язку з цим ак ту аль ним зав дан ням є ство рен-
ня бо та ніч но го за каз ни ка в уро чи щі Лядо у Здви-
жівсь ко му ліс ництві на Ки ївсь ко му По ліс сі.

Гер бар ні зраз ки P. vulgaris, зі бра ні на Ки ївсь ко му 
По ліс сі, пе ре да ні 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) та На-
ціо наль но го бо та ніч но го саду імені М.М. Гришка 
НАН України (KWHA).
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Мельник В.И., Несин Ю.Д., Шиндер А.И. Primula vulgaris 
(Primulaceae) — новый вид флоры Киевского Полесья. — 
Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 241—245.

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины, Киев

Primula vulgaris Huds. (Primula acaulis (L.) Hill) (Primula-
ceae) — редкий вид флоры равнинной части Украины, 
извесный из Житомирского и Малого Полесья (Жи-
томирская и Хмельницкая области). Нами впервые 
выявлены локалитеты P.  vulgaris на Киевском Полесье 
(во Здвижевском и Лубянском лесничествах в Боро-
дянском р-не Киевской обл.). Описано географическое 
распространение P. vulgaris в Полесье, местообитания и 
современное состояние популяций в новых местонахож-
дениях. Предложены рекомендации по охране P. vulgaris 
в Здвижевском лесничестве.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Primula vulgaris, редкий вид, 
популяция, ареал, местообитания, Полесье, Украина.

Melnyk V.I., Nesin JU.D., Shynder O.I. Primula vulgaris 
(Primulaceae) — new species for the flora of Kyivske 
Polissa. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(3):  241—245.

M.M. Grishko National Botanical Garden Fcademi of 
Scienes of Ukraine, Kyiv

Primula vulgaris Huds (Primula acaulis (L.) Hill) (Primulace-
ae) is rare Species of lowland part of Ukraine, known from 
Jytomyrske and Male Polyssa (Jytomyrska and Khmelnycka 
regions). New localiteties of P. vulgaris are found firstly in Ky-
ivske Polyssa (in Zdvijivske and Lubjanska forestries in Boro-
dyanskiy district Kyivska region). Geographical distribution 
of P. vulgaris in Polissa, habitats and modern state of pulations 
in new sites are desribed. Proposition for organisation botani-
cal reseve for protection P. vulgaris in Zdvijivske forestry are 
proposed.

K e y  w o r d s: Primula vulgaris, rare species, population, 
area, hubitate, Polissa, Ukraine.
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AGONIMIA BLUMII SP. NOV. (VERRUCARIALES, LICHEN-FORMING ASCOMYCOTA), A NEW 
TAXON FROM EASTERN ASIA

Kondratyuk S.Y. Agonimia blumii sp. nov. (Verrucariales, Lichen-Forming Ascomycota), a new taxon from 
Eastern Asia. – Ukr. Bot. J. – 2015. –72(3): 246—251.

A species new for science, Agonimia blumii S.Y. Kondr. sp. nov., differing from all known members of 
the genus Agonimia in having three distinct different stages of thallus development, i.e. areolate thallus, 
dense isidious tufts, and totally soredious scattered and distant convex ‘pseu-doareoles’, from Kedrovaya 
Pad’ Nature Reserve, Khasan District of Primorsky Region, Russian Far East, is described, compared 
with closely related taxa and illustrated.

K e y  w o r d s: Agonimia, Russian Far East, new species, thallus development

© S.Y. KONDRATYUK, 2015

Introduction

The genus Agonimia (Verrucariaceae, Ascomycota) was 
rather popular among lichenologists during last decades. 
However, only a few species of this genus were so far 
included into the molecular phylogeny studies (Muggia 
et al., 2009, 2010; Guzow-Krzeminska et al., 2012).

Among 10 species of this genus in the world, 
distribution of Agonimia  allobata (Stizenb.) P. James 
in Coppins et al., described in 19th century as a species 
of the genus Polyblastia and transferred to Agonimia in 
1992 (Coppins et al., 1992), was discussed in the most 
numerous publications (Kondratyuk, Blum, 1991, 
Tretiach & Carvalho, 1993; Berger & Turk, 1994, 1995; 
Holien, 1994; Gustavsson, 1995; Wirth, 1997 b; Longan 
& Gomez-Bolea, 1998; Guttova & Palice, 1999; Palice, 
1999; Fryday, 2001; Halda, 2001; Suija & Juriado, 
2003; Alstrup et al., 2004, Dolnik, 2005; Bogdanov 
& Urbanavichus, 2008, Halda & Muller, 2012 etc.). 
A.  allobata is hitherto known from Europe, Asia, 
and North America. The species Agonimia  opuntiella 
(Buschardt & Poelt) Vezda, originally described as 
a member of the genus Physcia, was transferred to 
Agonimia in 1997 (Vezda, 1997). It is widely distributed 
in Atlantic Europe, Near East and Eastern Asia, North 
and South America, and Australia (Wirth, 1997a; van 
den Boom et al., 1998; Aptroot, 2002, 2011; Thus 
& Dornes, 2003; John & Breuss, 2004; Hitch, 2006; 
Kondratyuk et al., 2013 etc). Agonimia tristicula (Nyl.) 

Zahlbr. (Zahlbruckner, 1909), was an object of various 
morphological and mapping observations (Coppins & 
Bennell, 1979; McCarthy, 1991, 1996, 2001; Harada, 
1993; Goward et al., 1994; Cieslinski & Faltynowicz, 
1999; Olech & Kiszka, 1999; Zhurbenko & Gavrilo, 
2005; Zhurbenko et al., 2005; Vondrak & Liska, 2013; 
Kristinsson et al., 2014). It is known from Europe, Asia, 
and North America.

There are three more species of the genus Agonimia, 
i.e. A. gelatinosa (Ach.) Brand & Diederich, A. globulifera 
Brand & Diederich, and A. repleta Czarnota & Coppins, 
rather well known from literature while they were descri-
bed or combined to this genus in 1999 or 2000 (Serusiaux 
et al., 1999, Czarnota & Coppins, 2000). Of them, 
A.  gelatinosa is so far known in Europe from Belgium, 
Luxembourg, the Netherlands, northern France and 
the Czech Republic (Sparrius, 2000; Serusiaux et al., 
2003; Vondrak et al., 2010; Vondrak & Liska, 2013), 
A. globulifera – from a wider range of European counties: 
from Spain to Svålbard and from Belgium to Estonia 
(Sparrius, 2000; Wirth, 2000; Aptroot et al., 2001; Aragon 
et Sarrion, 2003; Guttova & Palice, 2004; Suija et al., 2005; 
Dengler & Boch, 2007; Malicek et al., 2008; Zhurbenko 
& von Brackel, 2013), and A.  repleta – from European 
countries from the British Isles to Poland and Ukraine, 
and from Portugal to Sweden (Lambley, 2000; Guttova 
& Palice, 2001; Nordin, 2002; Berger & Priemetzhofer, 
2005; van den Boom, 2005; Vondrák et al., 2010; Malicek 
et al., 2012; Malicek & Vondrak, 2012).
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The next five species, i.e.: Agonimia pacifica (Harada) 
Diederich, A. octospora Coppins & P. James, A. vouauxii 
(B. de Lesd) Braud & Diederich, A. papillata (O.E. Erikss.) 
and A.  wheldonii  (= Atla  wheldonii  (Travis.) Savic et 
Tibell) are known only from a few publications. Three of 
these species, A. pacifica, A. octospora and A. papillata, 
are reported mainly from tropical and subtropical regions 
(Coppins & James, 1978; Aptroot et al., 1997; Aptroot, 
2002; Aptroot & Rodriques, 2005; van den Boom, 
2005; Kalb et al., 2012; Kondratyuk et al., 2013), while 
A. wheldonii was recorded from Spain (Serusiaux et al., 
1999), and A. vouauxii from Europe and Asia (Aptroot, 
Sipman, 2001; Ratzel et al., 2004; Vondrák et al., 2010; 
Czarnota & Hernik, 2014).

Five recently described taxa are reported only in 
original papers, of which two species, i.e. A.  borys-
thenica L.V. Dymytrova, O. Breuss & S.Y. Kondr. and 
A. flabelliformis Halda, Czarnota & Guzow-Krzemins-
ka are known from European countries (Dymytrova et 
al., 2011, Guzow-Krzeminska et al., 2012). Three other 
species, A. coreana Kashiwadani & Moon, A. deguchii 
H. Harada, and A. cavernicola S.Y. Kondr., L. Lokos & 
J.-S. Hur, are recorded only in the Eastern Asian region 
(Kashiwadani, 2008; Moon & Aptroot, 2009; Harada, 
2013; Kondratyuk et al., 2015).

However, there are still several taxa from East Asia 
which status should be clarified.

The aim of this article is to provide the formal 
description, comparison with closely related species, 
and illustrations of the taxon described below as 
Agonimia blumii.

Material and methods

A new taxon was found among the unidentified 
collections from the Russian Far East made in 1960s  

and 1970s by various Ukrainian lichenologists and 
cryptogamists (O.B. Blum, N.P. Massjuk, O.G. Roms 
etc.) and kept in the Lichen Herbarium of the 
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy 
of Sciences of Ukraine (KW-L).

Material was investigated and illustrated with 
stereoscopic microscope Zeiss Stemi 2000-C with 
digital camera in the Lichen Herbarium of the Institute 
of Botany of the Slovak Academy of Sciences (SAV).

Results

During revision of the Russian Far Eastern collections, 
several taxa were selected for the further detailed study. 

Results of the revision of the Agonimia species are 
provided here.

Taxon description
Agonimia blumii S.Y. Kondr. sp. nov.
MycoBank number MB 812905
Differs from all members of the genus Agonimia 

in having three distinct different stages of thallus 
development, i.e. areolate thallus, dense isidious tufts, 
and totally soredious scattered and distant convex 
‘pseudo-areoles’.

Type: [Russia:] Primorsky Region, [Khasan District], 
Kedrovaya Pad’ Nature Reserve, rock outcrops in the 
upper portion of the mountains near the Primorskaya 
station, 27.08.1965.  O.B. Blum 22 (KW-L, as 
‘Lepraria’ – holotype).

Thallus of three different age stages, first areolate, 
then more or less tufts of erect isidia and to leprose 
habit at overmature stage. At first stage thallus plane, 

Fig. 1. Agonimia blumii, enlarged thalline areoles and separate 
isidia (Holotype, KW-L), scale 0.5 mm
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consisting of distant or aggregated areolae 0.2-0.3(-0.5)
[-1] mm across, flat, matt, brownish-greyish or grey 
to dark greyish or dark brown; soon forming in the 
middle of each areole a single erect finger-like, pustule- 
or protuberance-like formation / isidia 0.05-0.2 mm 
high, and to 0.1 mm diam., slightly swollen towards 
the tips to 0.125(-0.175) mm diam., straight and not 
branched or somewhat weakly to richly branched, at the 
tips blackish or bluish-blackish or whitish-blackish or 
whitish-bluish-blackish, at first single per areole, then 
several isidia per areole observed. 

The second stage is represented by entirely isidious 
portions of more or less dense tufts of numerous highly 
uplifted erect isidia, where thalline areoles are not seen 
at all.

At the final or at overmature stage, erect isidia totally 
disaggregating into very fine whitish-greyish-brownish 
or dirty light grey to brownish-light greyish soredious 
mass; however, soredious mass usually not becoming 
confluent, while forming scattered and distant, very 
convex soredious ‘pseudoareoles’ (0.2-)0.75-1.5(-2) 
mm across, with cracks to 0.5(-0.75) mm wide between 
‘pseudo-areoles’ where substrate surface well observed; 

soredia irregular, a. 15-20 µm diam., often seem to be 
isidious, sometimes portions with very narrow isidia to 
10-20 µm diam./wide forming fine network and filling 
in to a half of soredious protuberances observed.

Ecology: on rock surface.
Distribution: It is so far known from the type 

locality, i.e. Zemlia  Leoparda (Land of Leopard) 
National Nature Park, Kedrovaya Pad’ Nature Reserve, 
Primorsky Region, Russian Far East.

Etymology: It is named after Oleg Blum, a known 
Ukrainian lichenologist who collected the type 
specimen of this lichen.

Taxonomical notes:
Agonimia blumii differs from all known members of 

the genus Agonimia in having three distinct different 
stages of thallus development, i.e. areolate thallus of 
plane scattered or aggregated thalline areoles; dense 
isidious tufts where thalline areoles with 1-3 erect isidia 
present, and totally soredious scattered and distant 
convex ‘pseudoareoles’.

Fig. 2. Agonimia  blumii, enlarged thalline areoles with 
numerous isidia (Holotype, KW-L), scale 0.5 mm

Fig. 3. Agonimia blumii, enlarged soredious ‘pseudo-areoles’ 
(Holotype, KW-L), scales: 0.5 mm (upper) and 200 µm 
(lower)
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Agonimia  blumii is similar to recently described 
Agonimia  cavernicola from maritime conditions of the 
Republic of Korea, but differs in having erect (not 
horizontally oriented) and considerably wider finger-
like isidia, forming much thicker and dense isidious 
tufts, as well as in having isidia disaggregating into 
convex soredious mass at overmature stage and forming 
Lepraria-like habit.

The specimen was kept among unidentified 
specimens from the Russian Far East in the Lichen 
Herbarium of the Kholodny Institute of Botany (KW-
L) under the field name ‘Lepraria’. However, it differs 
from representatives of the genus Lepraria in having well 
developed corticated thalline areoles and well developed 
erect isidia at first stages, forming soredious mass only 
at the overmature stage. Furthermore, soredious mass is 
not confluent like in other representatives of Lepraria, 
but represented by distant convex ‘pseudo-areoles’, 
between which wide cracks with well seen substrate 
surface are present. 

It should be mentioned that thalline areoles and erect 
isidious tufts are rather indistinct owing to their very 
small size as well as dark brownish or blackish-brownish 
colour, so they can be easily overlooked, while lighter 
soredious ‘pseudo-areoles’ are rather distinct and easily 
recognized in the field. 

Revision of the further collections from Eastern 
Asian region will hopefully allow to clarify distribution 
of Agonimia blumii and other recently described Eastern 
Asian taxa.
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Подано опис нового для науки виду лишайника – Agoni-
mia blumii S.Y. Kondr. sp. nov. з природного заповідника 
«Кедровая Падь» Хасанського р-ну Приморського краю 
Росії. Він відрізняється від усіх відомих видів роду Agoni-
mia тим, що має три різні стадії розвитку слані: ареольо-
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виростів і цілковито соредіозну масу, згруповану в «псев-
доареолі». Наведено також порівняння Agonimia blumii з 
близькими видами та ілюстрації нового таксона.
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Дано описание нового для науки вида лишайника – Ag-
onimia blumii S.Y. Kondr. sp. nov. из природного заповед-
ника «Кедровая Падь» Хасанского р-на Приморского 
края России. Он отличается от всех известных видов рода 
Agonimia тем, что характеризуется наличием трех разных 
стадий развития слоевища: ареолированное слоевище, 
довольно плотные скопления изидиевидных выростов и 
соредиозная масса, сгруппированная в «псевдоареолы». 
Приведены также сравнение Agonimia blumii с близкими 
видами и иллюстрации нового таксона.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Agonimia, Российский Дальний 
Восток, новый вид, развитие слоевища.
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Вступ

Мі ко біо та є сут тє вою час ти ною біо це но зів як за 
сво єю біо ма сою, так і за функ ціо наль ним на ван-
та жен ням. Що ро ку з'являються ві до мості про нові 
ви ди та їхні міс це зна хо джен ня (Khouksvort, 1992; 
Kaounas et al., 2011; Dudka et al., 2013; Hernández-
Restrepo et al., 2014; Prydiuk, 2014; Lombard et al., 
2015). Вод но час до слі джен ня гри бів на рів ні по пу-
ля цій нині за ли ша ють ся не чис лен ни ми. Це по яс-
ню єть ся особ ли востя ми бу до ви та фі зіо ло гії гри-
бів, а та кож працеємністю са мо го про це су їхньо го 
вив чен ня. У при ро ді іно ді до сить важ ко ві до кре-
ми ти гриб ні ін ди ві дуу ми один від од но го. Дея кі 
особ ли вості гри бів, зок ре ма статева та ве ге та тив-
на су міс ність, ін бри динг, ба га тоста те вість, дають 
підстави го во ри ти про від мін ність та ких ви бі рок 
від «кла сич них» мо де лей по пу ля цій ної ге не ти ки. 
Для їх до слі джен ня час то засто со ву ють мо ле ку-
ляр ні ме то ди, які уможливлюють вив чення мно-
жин них мо ле ку ляр них фор м фер мент них сис тем 
(Linde et al., 1990; Shnyreva et al., 2004; Boiko, 2011). 
На яв ність га п ло їд ної та ди п ло їд ної фаз у жит тє во-
му цик лі гри бів дає змогу вив ча ти ди на мі ку але лів 
у при род них по пу ля ці ях. Во ло дію чи знан ня ми з 
якіс но го скла ду пев них ен до фер мент них сис тем 
гри бів, які реа лі зу ють ся ко до мі нант но, мож на до-
слі ди ти змі ни, що від бу ва ють ся в ме жах виду, та 
визначити те ри то рі аль ні межі по пу ля ції.

Мета да ної ро бо ти — здій сни ти по рів няль ний 
ана ліз при род них по пу ля цій Schizophyllum  commu-
ne Fr., які зроста ють на пів но чі До нецької області.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Ми вив ча ли ди ка ріо тич ні куль ту ри Sch.  commune, 
ви ді ле ні з пло до вих тіл гри бів, виявлених на де-
рев них по ро дах на пів но чі До нецької обл. Умов но 
зраз ки по ді ли ли на три по пу ля ції, які зроста ли біля 
м. Свя то гірська (ві сім ба зи діо кар пів), с. Щу ро ве 
(сім ба зи діо кар пів) і с. Дро нів ка (шість ба зи діо кар-
пів) (рис. 1). Відстань між зраз ка ми в кож ній по пу-
ля ції була 50—70 м.

Ви ді лен ня чис тої куль ту ри здій сню ва ли за за-
галь но ві до ми ми ме то да ми з ви ко ристан ням пе-
рок си ду вод ню (Bilai, 1982). Одер жа ну чис ту куль-
ту ру ви ро щу ва ли по верх не во на рід ко му глю ко-
зо-пеп тон но му жи виль но му се ре до ви щі (глю ко-
за — 10,0 г/л; пеп тон — 3,0 г/л; К

2
НРО

4 
 — 0,4 г/л; 

MgSO
4
×7H

2
O — 0,5 г/л; ZnSO

4
×7H

2
O — 0,001 г/л; 

CaCl
2
 — 0,05 г/л), яке роз ли ва ли по 50 мл у кол би 

Ер лен мей є ра єм ністю 250 мл. По чат ко вий рі вень 
рН жи виль но го се ре до ви ща ста но вив 5,0 оди ниць. 
Куль ти ву ван ня від бу ва ло ся за тем пе ра ту ри 28°С 
про тя гом 15—18 діб (Boiko, 2011). 

Мо но ка ріо тич ні куль ту ри от ри му ва ли ме то дом 
спо ро вих від бит ків. Чис то ту та на леж ність їх до 
мо но спо ро вих куль тур кон тро лю ва ли за до по мо-
гою мік ро ско пії. За галь на кіль кість ди ка ріо тич них 
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ГЕНЕТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ SCHIZOPHYLLUM COMMUNE 
(BASIDIOMYCETES) НА ПІВНОЧІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бойко С.М. Генетична різноманітність популяцій Schizophyllum commune (Basidiomycetes) на півночі 
Донецької області. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 252—256. 

З'ясовано, що природні популяції Schizophyllum  commune Fr., які зростають на півночі 
Донецької обл., мають високий поліморфізм (75 %) і в середньому три алелі на локус. Надлишок 
гетерозигот свідчить про суттєве значення статевого процесу в обміні генетичною інформацією, 
а інтенсивний потік генів уможливлює концентрацію 96 % усієї генетичної різноманітності виду 
в кожній із досліджуваних популяцій. Кластерний аналіз допоміг встановити відособленість 
популяції в районі с. Дронівка через механічне перешкоджання розповсюдженню генетичного 
матеріалу. Низький рівень індексу фіксації (Fst) дозволяє припустити, що ми маємо справу з 
єдиною популяцією Sch. commune. 

К л ю ч о в і  с л о в а: Schizophyllum commune, популяція, ферментна система, алелі
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куль тур — 21, а мо но ка ріо тич них, от ри ма них із ба-
зи діо кар пів, біль ше 180. 

Мі це лій гри бів три чі про ми ва ли дис тильо ва ною 
во дою та ви су шу ва ли згід но з ме тодикою ва ку ум-
ної фільт ра ції, по тім го мо ге ні зу ва ли в трис-цит-
рат ній бу фер ній сис те мі та фільт ру ва ли. Кіль кість 
біл ка, що вно си ли в лун ку, ко ли ва лась у ме жах 40—
60 мкг. Елек тро фо ре тич ний по діл внут рішньо клі-
тин них біл ків ви ко ну ва ли у 7,5 %- та 11,25 %-во му 
по ліа кри ла мід но му гелі з ви ко ристан ням трис-глі-
ци но вої бу фер ної сис те ми (рН 8,3). Гіс то хі міч но 
ви яв ляли зони ак тив ності для та ких фер мен тів: 
α-амі ла за (AMY) (КФ 3.2.1.1), су пер ок сид дис-
му та за (SOD) (КФ 1.15.1.1), глу та ма ток са ло аце-
тат тран са мі на за (GOT) (КФ 2.6.1.1), кис ла фос-
фа та за (ACP) (КФ 3.1.3.2) (Korochkin et al., 1977; 
Manchenko, 2003).

Ге не тич ний кон троль за елек тро фо ре тич ни ми 
ва рі ан та ми фер мен тів ус та нов ле ний у на ших по пе-
ред ніх до слі дах (Boiko, 2011, 2015).

Ге не тич не різ но ма ніт тя по пу ля цій ха рак те ри-
зу ва ли за та ки ми по каз ни ка ми, як по лі морф ність 
ло ку сів (P), се ред нє чис ло але лів на ло кус (А), 
ефек тив не чис ло але лів (А

Е
), ін декс різ но ма ніт тя 

за Ше но ном (I), ге те ро зи гот ність, що спос те рі га-
єть ся та очі ку єть ся (Н

о
 і Н

е
), по тік ге нів (N

m
), ге не-

тич на відстань Нея (D) (Nei, 1978). Ге не тич ну ди-

фе рен ціа цію при род них по пу ля цій оці ню ва ли за 
до по мо гою F-ста тисти ки Рай та (Nei, 1977). По пу-
ля цій но-ге не тич ні по каз ни ки розрахову ва ли за до-
по мо гою про гра ми POPGENE32 (Yeh et al., 1999).

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

Щоб пов ністю уявити про це си, які від бу ва ють ся 
на рів ні по пу ля ції, пот ріб но вия ви ти оз на ки, кот рі 
з'являються та на ко пи чу ють ся в осо бин виду, зро зу-
мі ти про цес їхньої ре ком бі на ції та мож ли вий по тік 
ге нів до ін ших груп. Ми об ра ли внут рішньо клі тин-
ні фер мент ні сис те ми як оз на ку, що безпосередньо 
ві доб ра жає на яв ну ге не тич ну ін фор ма цію, кот ра 
реа лі зу єть ся не за леж но від зов ніш ніх фак то рів.

У ході елек тро фо ре тич но го ана лі зу внут-
рішньо клі тин них фер мент них сис тем куль тур Sch.  
commune за зна че них по пу ля цій ви яв ле но 12 алель-
них ва рі ан тів, що пе ре бу ва ють під кон тро лем чо-
тирьох ген-фер мент них ло ку сів (табл. 1).

Част ка по лі морф них ло ку сів ста но ви ла 75 %. В 
усіх ви бір ках ло кус Sod був мо но морф ним. Час то-
ти але лів по лі морф них ло ку сів для всіх по пу ля цій 
на ве де ні в табл. 2. Якщо роз гля да ти кож ну по пу-
ля цію ок ре мо, то різ ни ця була ви яв ле на лише для 
по пу ля ції 2 (с. Щу ро ве), де мак си маль на час то та 
(0,4583) від зна че на для але ля 2 ло ку су Got. Що ж 
сто су єть ся всіх по пу ля цій за га лом, то мак си маль-

Рис. 1. Місця збирання базидіокарпів Schizophyllum commune на півночі Донецької області

Fig. 1. Collection sites of the basidiocarps of Schizophyllum commune in the north of Donetsk Region
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на час то та спос те рі га єть ся для але ля 3 ло ку су  Got 
(0,4286). Та кож мож на від зна чи ти сут тє ве на ко пи-
чен ня у всіх по пу ля ці ях але ля Acp100 (0,8333).

Се ред нє чис ло але лів на ло кус (А) для по пу ля цій 
Sch.  commune ста но вить 3,0, а ефек тив не чис ло — 
1,65 (табл. 3). За галь не ге не тич не різ но ма ніт тя (I) 
для всіх по пу ля цій за ізо фер мент ни ми ло ку са ми 
було ви щим (0,5719), ніж для кож ної ок ре мої ви-

бір ки (на прик лад, для по пу ля цій по бли зу с. Дро-
бів ка — 0,5141; с. Щу ро ве — 0,5284). 

Ці ка ві зна чен ня по ка за ла F-ста тисти ка. Се ред-
нє зна чен ня F

is
 на рів ні — 0,3384 свід чить про над-

ли шок ге те ро зи гот у кож ній по пу ля ції. Це під твер-
джує та кож і пе ре ва жаю чий рі вень ге те ро зи гот, що 
спос те рі га ють ся (Н

о
), над рів нем їхньо го очі ку ван-

ня (Н
е
). Ін декс фік са ції (F

st
), який оці нює сту пінь 

ге не тич ної ди фе рен ціа ції між ви бір ка ми, був до-
во лі низький і свід чив про те, що при близ но 96 % 
усьо го ге не тич но го різ но ма ніт тя мож на знай ти 
все ре ди ні кож ної по пу ля ції. Усе це вка зує на сут-
тє вий вне сок ста те во го про це су в роз ви ток кож ної 
по пу ля ції. Крім того, ви со ке зна чен ня по то ку ге-
нів (5,9389) між по пу ля ція ми свід чить про знач ну 
ін тен сив ність об мі ну ге не тич ним ма те ріа лом. У 
між по пу ля цій ну скла до ву мін ли вості най біль шим 
є вне сок ло кусу Acp (F

st
=0,087).

Кластер ний ана ліз (UPGMA-ал го ритм) на ос-
но ві ге не тич ної відста ні за Неєм до поміг вста но-
ви ти дея ку ві до соб ле ність по пу ля ції з с. Дро нів ка 
(рис. 2). До слі джу ва ні по пу ля ції зроста ють по бли зу 
рус ла р. Сі верський До нець і роз мі ще ні за те чі єю 
в та кій пос лі дов ності: м. Свя то гірськ, с. Щу ро ве, 
с. Дро нів ка (рис. 1). За та ких умов те чія ві ді грає 
сут тє ву роль у роз по всю джен ні ге не тич но го ма те-
ріа лу, що від бу ва єть ся або че рез спо ро ву масу, або 

Таблиця 1. Ферменти, локуси й алелі з їх електро-
форетичними швидкостями Schizophyllum commune 

Назва Абревіатура Локуси
Алелі (номер — 

відносна 
рухливість)

Rf

α-амі ла за AMY Amy-2

1—95 0,39

2—100 0,41

3—106 0,43

4—110 0,45

Глутамат-
оксалоацетат-
трансаміназа

GOT Got

1—82
0,27
0,33

2—91 0,30

3—100
0,30
0,33

4—109
0,30
0,36

Кисла 
фосфатаза

ACP Acp

1—94 0,36

2—100
0,36
0,39
0,42

3—108 0,42

Супероксид-
дисмутаза

SOD Sod 100

0,15
0,18
0,22
0,25
0,28

Таблиця 2. Частота алелів ізоферментних локусів
Sch. commune 

Алель
Локуси

Amy2 Got Acp Sod

1 0,0714 0,1429 0,1429 1,0000

2 0,8095 0,4048 0,8333 —

3 0,0952 0,4286 0,0238 —

4 0,0238 0,0238 — —

Таблиця 3. Генетичне різноманіття та F-статистика за Райтом природних популяцій Sch. commune на півночі Донецької 
області

Локус А А
Е

I H
o

H
e

F-статистика за Райтом

F
is

F
it

F
st

N
m

Amy2 4,0 1,4924 0,6725 0,3333 0,3380 -0,1391 -0,1117 0,0241 10,1256

Got 4,0 2,7138 1,0962 0,9048 0,6469 -0,4917 -0,4500 0,0279 8,7071

Acp 3,0 1,3978 0,5189 0,3333 0,2915 -0,2230 -0,1166 0,0870 2,6237

Sod 1,0 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 — — 0,0000 —

Середнє значення 3,0 1,6510 0,5719 0,3929 0,3191 -0,3384 -0,2843 0,0404 5,9389

П р и м і т к а: А — середнє число алелів на локус; А
Е
 — ефективне число алелів на локус; I — індекс генетичного 

різноманіття за Шеноном; Н
о
 — гетерозиготність, що спостерігається; Н

е
 — гетерозиготність, яка очікується; F

is
 — 

відхилення від частоти трапляння генотипів за випадкового схрещування відповідно до рівняння Харді—Вайнберга; 
F

it
 — зниження рівня гетерозиготності за умови невипадкових схрещувань у межах популяції; F

st
 — міра генетичної 

диференціації між субпопуляціями; N
m

 — потік генів.
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час ти на ми та ло му. Ві до крем лен ня по пу ля ції 3 (с. 
Дро нів ка) мож на по яс ни ти на яв ністю дам би, роз-
та шо ва ної по бли зу смт Рай го ро док, що є пе ре шко-
дою для віль но го пе ре су ван ня ге не тич но го ма те-
ріа лу. Про те, як за зна ча ло ся вище, по тік ге нів між 
по пу ля ція ми доволі ви со кий (N

m
) і не дає змо ги 

сут тє во на ко пи чу ва ти в будь-якій із них «особ ли ві» 
оз на ки.

Ви снов ки

До слі джен ня по ка за ли, що при род ні по пу ля ції 
Sch.  commune з пів но чі До нецької обл. ма ють ви-
со кий по лі мор фізм (75 %) та в се редньо му три 
але лі на ло кус. От ри ма ні ре зуль та ти дуже близькі 
до одер жа них ра ні ше нами та ін ши ми ав то ра ми 
(James et al., 1999; Boiko, 2015). Над ли шок ге те ро-
зи гот свід чить про сут тє ву роль ста те во го про це су 
в об мі ні ге не тич ною ін фор ма ці єю, а ін тен сив ний 
по тік ге нів дає змогу кон цен тру ва ти 96 % усі єї ге-
не тич ної різ но ма ніт ності виду в кож ній із до-
слідже них по пу ля цій. Кластер ний ана ліз допоміг 
вия ви ти ві до соб ле ність по пу ля ції 3 (с. Дро нів ка) 
від ін ших че рез ме ха ніч ну пе ре шко ду роз по всю-
джен ню ге не тич но го ма те ріа лу. Низький рі вень 
ін дек су фік са ції (F

st
) до зво ляє при пус ти ти, що ми 

має мо спра ву з єди ною по пу ля ці єю Sch. commune.
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Рис. 2. UPGMA-дендрограма генетичної схожості попу-
ляцій Schizophyllum  commune,  що зростають на півночі 
Донецької обл.

Fig. 2. Fig. 2. UPGMA-dendrogram of genetic similarity of 
the populations of Schizophyllum  commune in the north of 
Donetsk Region



256 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2015, 72(3)

Бойко С.М. Генетическое разнообразие популяций 
Schizophyllum commune (Basidiomycetes) на севере 
Донецкой области. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 
252—256.

Институт эволюционной экологии НАН Украины, 
г. Киев

Установлено, что естественные популяции 
Schizophyllum  commune Fr., произрастающие на севере 
Донецкой обл., имеют высокий полиморфизм (75 %) 
и в среднем три аллеля на локус. Излишек гетерозигот 
свидетельствует о существенной роли полового процес-
са в обмене генетической информацией, а интенсивный 
поток генов позволяет концентрировать 96 % всего ге-
нетического разнообразия вида в каждой из исследуе-
мых популяций. Кластерный анализ помог установить 
обособленность популяции в районе с. Дроновка из-за 
механической помехи распространению генетического 
материала. Низкий уровень индекса фиксации (F

st
) по-

зволяет предположить, что мы имеем дело с единой по-
пуляцией Schizophyllum commune. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Schizophyllum commune, 
популяция, ферментная система, аллели.

Boiko S.M. Genetic diversity of populations of Schizophyllum 
commune (Basidiomycetes) in the north of Donetsk Region. — 
Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(30): 252—256.

Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

Natural populations of Schizophyllum  commune Fr. in the 
north of Donetsk Region demonstrate high polymorphism 
(75 %). An average of three alleles per locus was established. 
The excess of heterozygotes suggests an important role of the 
sexual process in the exchange of genetic information, and the 
intensity of gene flow allows to concentrate 96 % of the ge-
netic diversity of the species in each of the studied population. 
Cluster analysis revealed isolation of populations within the 
area near Dronovka village, due to mechanical interference 
of the spread of genetic material. Low levels of fixation index 
(F

st
) suggests that we are dealing with a single population of 

Schizophyllum commune. 

K e y   w o r d s:  Schizophyllum commune, population, 
ферментная система, alleles.
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ОЦІНКА АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ ДИКОРОСЛИХ МАКРОМІЦЕТІВ 

Сирчін С.О., Гродзинська Г.А. Оцінка антиоксидантної активності деяких дикорослих макроміцетів. — 
Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 257—260.

Вивчені антиоксидантні властивості шести видів їстівних і лікарських дикорослих макроміцетів. 
Показано, що найвищий рівень антиоксидантної активності етанольних екстрактів cухої 
біомаси макроміцетів, визначеної за дифініл-пікрилгідразилом (ДФПГ), спостерігався у Boletus 
edulis  Bull.  За рівнем антиоксидантної активності досліджені види грибів можна представити 
у вигляді такої послідовності: Boletus edulis → Suillus luteus → B.badius → Armillariella mellea → 
Laetiporus sulphureus → Piptoporus betulinus .

К л ю ч о в і  с л о в а: лікарські гриби, антиоксидантна активність, дикорослі макроміцети

©С.О. СИРЧІН, Г.А. ГРОДЗИНСЬКА, 2015

Вступ 

Ос тан ні ми ро ка ми зрос ла роль нау ки про лі карські 
гри би, ос нов ні кон цеп ції якої по ля га ють у до слі-
джен ні та ви ко ристан ні ши ро ко го спек тра різ-
но ма ніт них те ра пев тич них власти востей цін них 
їс тів них і лі карських ви дів мак ро мі це тів. Ві до мі 
ан ти пух лин ні, про ти діа бе тич ні, ге па то про тек тор-
ні, ан ти бак те рі аль ні, ан ти ві рус ні, іму но мо ду лю-
валь ні, хо лесте ринз ни жу валь ні, про ти за паль ні та 
ба га то ін ших, — усьо го близько 130 те ра пев тич-
них впли вів ме та бо лі тів ви щих гри бів (Asatiani et 
al., 2010; Wasser, 2012). Се ред цих ефек тів особ ли-
во ви різ ня єть ся ан ти ок си дант на ак тив ність (АОА) 
низ ки спо лук, які ви роб ляють ся мак ро мі це та ми 
(Syrchin, 2012). Слід за зна чи ти, що рі вень ан ти-
ок си дант ної ак тив ності ви зна ча єть ся ком плек сом 
спе ци фіч них ме та бо лі тів, на сам пе ред ор га ніч них 
ре чо вин фе ноль ної при ро ди, по лі ке ти дів, тер пе-
нів, сте ро ї дів, про ві та мі нів і фер мен тів (Mau, 2002; 
Kalač, 2013). 

Се ред ан ти ок си дан тів саме по лі фе но ли на-
бу ли особ ли вої зна чу щості у зв'язку з ши ро ким 
спек тром їхньої біо ло гіч ної дії. Це влов лю ван ня 
(scavenging) віль них ра ди ка лів, мо ду ля ція ак тив-
ності фер мен тів шля хом хе ла ту ван ня ме та лів та 
ін гі бу ван ня окис нен ня лі пі дів (Selvi, Chinnaswamy, 
2007). Ска вен джінг, або здат ність до по гли нан ня 
віль них ра ди ка лів, є од ним із ме ха ніз мів ін гі бу ван-

ня окис нен ня лі пі дів і за зви чай ви ко ристо ву єть ся 
для оцін ки ан ти ок си дант ної ак тив ності. По лі фе-
но ли на ле жать до склад ної гру пи спо лук, що міс-
тять у сво їй струк ту рі аро ма тич не кіль це з од ні єю 
гід ро ксиль ною гру пою або біль шою їх кіль кістю. 
З-по між по лі фе но лів є як прості фе но ли (фе ноль ні 
ки сло ти та їхні по хід ні), так і склад ні струк ту ри — 
фла во ни, фла во но ї ди або ан то ціа ни (Radzki et al., 
2014). По при ве ли ку кіль кість да них щодо ан ти-
ок си дант ної ак тив ності екст рак тів гриб ної біо ма-
си in  vitro, прак тич но від сут ні ві до мості сто сов но 
цієї ак тив ності без по се редньо в ор га ніз мі лю ди ни. 
Cучасні до слі джен ня по ка за ли, що фе ноль ні спо-
лу ки гриб но го по хо джен ня ма ють ви со кий рі вень 
біо дос туп ності і здат ні швид ко ме та бо лі зу ва ти ся в 
ор га ніз мі. Вжи ван ня гри бів з ве ли кою кон цен тра-
ці єю ан ти ок си дан тів фе ноль ної при ро ди зу мов лює 
поя ву в плаз мі кро ві біо ак тив них ме та бо лі тів, що, в 
свою чер гу, під ви щує її ан ти ок си дант ну ак тив ність 
(Heleno, 2015). 

Ос тан ні ми ро ка ми фа хів ці-мі ко ло ги ве ли ку ува-
гу при ді ля ють гриб ним по лі са ха ри дам, які та кож 
від зна ча ють ся ви раз ною ан ти ок си дант ною дією. 
З’ясовано, що не очи ще на (сrude) фрак ція по лі са-
ха ри дів має ви щий рі вень АОА, ніж очи ще на (Klaus 
et al., 2013).

Ме тою на шої ро бо ти було вив чен ня ан ти ок си-
дант ної ак тив ності ета ноль них екст рак тів низ ки 
їс тів них і лі карських ди ко рос лих ви дів гри бів. 
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Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

В ек спе ри мен тах ми ви ко ристо ву ва ли ета ноль ні 
екст рак ти су хої біо ма си 6 ви дів цін них їс тів них і лі-
карських ди ко рос лих мак ро мі це тів — Boletus edulis 
Bull., B. badius (Fr.) Kühn., Suillus luteus (L.) Roussel., 
Armillariella  mellea  (Vahl.) P. Karst.,  Laetiporus 
sulphureus (Bull.) Murrill і Piptoporus betulinus (Bull.) 
P. Karst., зі бра них у Ки ївській і Жи то мирській об-
лас тях уп ро довж 2013—2014 рр. (табл.1).

Ета ноль ні екст рак ти от ри му ва ли з по пе редньо 
ви су ше них і под ріб не них се ред ніх проб пло до вих 
тіл за ме то ди кою C. Ха туа зі спів ав то ра ми (Khatua et 
al., 2013). Для ви зна чен ня АОА за сту пе нем по гли-
нан ня віль них ра ди ка лів ви ко ристо ву ва ли ме то-
ди ку ДФПГ (2,2-ди фе ніл-1-пі крил гід ра зил)-ана-
лі зу з пев ни ми на ши ми мо ди фі ка ція ми (Shimada 
et al., 1992). По гли нан ня ДФПГ ви мі рю ва ли в 
три ра зо вій по вто рю ва ності на спектрофотометрі 
СФ-1 за 517 нм. Ре ак цій на су міш міс ти ла 4 мл 
екстракту міцелію з кон цен тра ці єю 10 мг/мл, 1 мл 
етанольного розчину з 1 мМ ДФПГ-радикала з кін-
це вою кон цен тра ці єю 0,2 мМ. Суміш ін тен сив но 
збов ту ва ли й ін ку бу ва ли впро довж 30 хв у тем ря-
ві за +20 оС. АОА вста нов лю ва ли за сту пе нем ін гі-
бу ван ня ДФПГ-радикала (у від сот ках), за змі ною 
оп тич ної щіль ності до слі джу ва них зраз ків. Як кон-
троль засто со ву ва ли 5% ас кор бі но ву ки сло ту. Ан-
ти ок си дант ну ак тив ність екст рак тів ви зна ча ли за 
фор му лою: 

АОА,%=[(ΔA
517

 контролю — ΔA
517

 зраз ка) / ΔA
517

 
зраз ка] × 100,

де ΔA
517 

— по гли нан ня за дов жи ни хви лі 517 нм.
Крім того, вста нов лю ва ли ве ли чи ну ЕС

50
 (у мг 

су хої біо ма си на 1 мл роз чин ни ка), яка від по ві дає 
за галь ній кіль кості ан ти ок си дан ту, що не об хід-
на для зни жен ня за галь ної кіль кості ДФПГ-віль-
них ра ди ка лів на 50%. Величину ЕС

50
 зна хо ди ли 

за до по мо гою лінійної ін тер по ля ції за графіком 
співвідношення АОА до концентрації етанольних 
екст рак тів (у діа па зо ні зна чень 10, 15, 20 мг/мл). Ре-

зуль та ти от ри му ва ли ви мі рю ван ням трьох зна чень 
зі стан дарт ним від хи лен ням. Статистичний ана-
ліз даних проводили за комп’ютерною програмою 
МiniTab 16.

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

Ви ко ристан ня різ но ма ніт них ме то дів ви ді лен ня 
(екст рак ції) зу мов лює пе ре ва жаю чий ви хід ме та-
бо лі тів різ ної хі міч ної при ро ди. Ві до мо, що екст-
рак ція роз чин ни ка ми, та ки ми як ме ти ло вий та 
ети ло вий спир ти, етил аце тат, є од ним з най по ши-
ре ні ших ме то дів ви ді лен ня ан ти ок си дант них ре чо-
вин із гриб но го мі це лію. 

Ми ви ко ристо ву ва ли ети ло вий спирт, з ог ля-
ду на те, що В. Ві єй ра зі спів ав то ра ми (Vieira et al., 
2012) по ві дом ля ють про дос татньо ви со ку екст рак-
цій ну здат ність цьо го роз чин ни ка. Зок ре ма, в пуб-
лі ка ції Д.С. Стой ко ви ча зі спів ав то ра ми (Stojković 
et al�, 2014) по ка за но, що ета ноль ні екст рак ти та-
ких ви дів, як Agaricus  bisporus  і A.brasiliensis, мали 
ви щі по каз ни ки АОА за ви зна чен ням ДФПГ-ра-
ди ка ла, ніж ме та ноль ні. За лі те ра тур ни ми да ни ми, 
лі карські види L.  sulphureus і Hypsizygus  marmoreus 
(Peck) H.E. Bigelow де монст ру ва ли вищу АОА 
за умов ета ноль но го екс т ра гу ван ня, ніж з ви ко-
ристан ням ін ших роз чин ни ків (Lee et al., 2007; 
Lung, Huang, 2013). 

На су час но му ета пі по ши ре ним екс прес-ме-
то дом є оці ню ван ня АОА як кон крет них спо лук, 
так і ком плекс них, не іден ти фі ко ва них за скла-
дом екст рак тів і за ска вен джін гом (улов лю ван ням) 
віль них ра ди ка лів. Ан ти ок си дант на ак тив ність 
без по се редньо пов’язана зі здат ністю до на ту ва ти 
(від да ва ти) атом гід ро ге на, отож екст рак ти міс тять 
ре дук то ни, що реа гу ють із віль ни ми ра ди ка ла ми, 
ста бі лі зу ють їх і зу пи ня ють не га тив ні для ор га ніз-
му окис ню валь ні ре ак ції. Ска вен джін го ву ак тив-
ність ви зна ча ють за ДФПГ, стабільним віль ним 
радикалом з характерним піком поглинання. Ос-
кіль ки ан ти ок си дан ти слу гу ють до но ра ми про то-
нів для віль них ра ди ка лів, по гли нан ня ДФПГ під 

Таблиця 1. Місця і дати збору зразків дикорослих макроміцетів

Вид гриба Місце збору, рік Кількість плодових тіл у пробі

Boletus edulis Житомирська обл., смт Народичі, лісництво «Древлянське», 2013 р. 4

B. badius Житомирська обл., смт Народичі, лісництво «Древлянське», 2013 р. 5

Suillus luteus Київська обл., Іванківський р-н, околиці м. Іванків, 2014 р. 5

Armillariella mellea Київська обл., Іванківський р-н, околиці  м. Іванків, 2014 р. 14

Laetiporus sulphureus м. Київ, ППСПМ «Феофанія», 2014 р. 2

Piptoporus betulinus Київська обл., Іванківський р-н, околиці м. Іванків, 2014 р. 3
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дією ан ти ок си дан тів має зни жу ва ти ся. При цьо му 
сту пінь змен шен ня аб сорб ції є мі рою ак цеп ту ван-
ня (влов лю ван ня) ра ди ка лів, що ві доб ра жає рі вень 
АОА.

От ри ма ні дані свід чать про те, що до слі дже ні 
види ма ють дос татньо ви со кий рі вень АОА сто сов-
но ДФПГ-радикала (табл. 2).

Окрім величини активності щодо ДФПГ-
радикала, АОА представ ля ли у ви гля ді зна чень 
EС

50
. Нижчі значення EС

50
 свідчать про вищу здат-

ність екстрактів уловлювати ДФПГ-радикали. 
Таким чином, етанольні екстракти болетальних 
видів (B.  edulis,  S.  luteus і B.  badius), відомих цін-
них їстівних грибів, мали максимальні (серед до-
слі дже них зраз ків) рівні АОА. Це під твер джує їхню 
додаткову цінність як ко рис но го до дат ку до ра ціо-
ну здо ро во го хар чу ван ня. От ри ма ні дані до б ре уз го-
джу ють ся з ві до мостя ми, на ве де ни ми у пуб лі ка ції 
А. Ке ле ша зі спів ав то ра ми (Keleç et al., 2011). Згід-
но з ними бо ле таль ні види В. edulis, B. erythropus var. 
erythropus  Pers. і  S.  luteus (ок рім Leccinum  scabrum) 
ви яв ля ли най ви щу ска вен джин го ву ак тив ність се-
ред 24 до слі дже них ди ко рос лих їс тів них гри бів. 
Ліг но тро фи A. mellea, L. sulphureus і P. betulinus мали 
де що ниж чу ан ти ок си дант ну ак тив ність (табл. 2). 

М.I. Ланг зі спів ав то ра ми по ві дом ля ють, що 
AOA L. sulphureus пе ре важ но обу мов ле на саме кон-
цен тра ція ми в мі це лії фе ноль них спо лук і фла во-
но ї дів (Lung et al., 2013). Вод но час фе ноль ні ре чо-
ви ни є вто рин ни ми ме та бо лі та ми, їхня кіль кість 
чи ма лою мі рою ви зна ча єть ся умо ва ми зростан ня. 
Ав то ри по ві дом ля ють про сут тє ві ва ріа ції в якіс но-
му та кіль кіс но му скла ді ре чо вин-ан ти ок си дан тів 
фе ноль ної при ро ди за леж но від місць їньо го збо-
ру, умов зростан ня та віку пло до вих тіл (Ferreira et 
al., 2009; Khatua et al., 2013). Ана ліз лі те ра тур них 
та от ри ма них нами да них свід чить, що ди ко рос-
лі мак ро мі це ти де монст ру ють ви щий рі вень АОА, 
ніж куль ти во ва ні (Yamanaka et al., 2014). Во че видь, 
мож на при пус ти ти, що ди ко рос лі мак ро мі це ти ма-
ють дос туп ні ший спектр ре чо вин фе ноль ної при-

ро ди в ґрун тах і де рев них субстра тах, аніж куль ти-
во ва ні, які в про це сі ви ро щу ван ня лі мі то ва ні пев-
ним скла дом по пе редньо під го тов ле них жи виль-
них се ре до вищ. 

За лі те ра тур ни ми да ни ми ві до мо, що дея кі най-
по ши ре ні ші штуч ні ан ти ок си дан ти, які засто со ву-
ють ся в хар чо вій про ми сло вості, мо жуть спри чи-
ня ти кан це ро ген ний вплив (Liu et al., 2013). Тому 
їс тів ні гри би є над зви чай но важ ли вим про ду цен-
том при род них ан ти ок си дант них ре чо вин, отже, 
важ ли вим по тен цій ним об’єктом для біо тех но ло-
гіч них роз ро бок. 

Ви снов ки

1. За рів нем ан ти ок си дант ної ак тив ності до слі-
дже ні види ди ко рос лих лі карських гри бів мож-
на предста ви ти у ви гля ді та кої пос лі дов ності: 
Boletus  edulis  →  Suillus  luteus  →  B.badius  → 
Armillariella  mellea  →  Laetiporus  sulphureus  → 
Piptoporus betulinus . 

2. Ета ноль ні екст рак ти бо ле таль них ви дів (B. edulis, 
S. luteus і B. badius), ві до мих цін них їс тів них і лі-
карських гри бів, мали мак си маль ні (се ред до слі-
дже них зраз ків) рів ні АОА, що свід чить про їхню 
цін ність як дже ре ла при род них ан ти ок си дан тів 
у ра ціо ні здо ро во го хар чу ван ня. 

3. Лі карські та їс тів ні мак ро мі це ти, як дже ре ло но-
во го по ко лін ня при род них ан ти ок си дан тів, є 
пер спек тив ним об’єктом біо тех но ло гіч них роз-
ро бок.
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Изучены антиоксидантные свойства шести видов 
съедобных и лекарственных дикорастущих макромице-
тов. Показано, что наивысший уровень антиоксидант-
ной активности этанольных экстрактов cухой биомассы 
макромицетов, определенной по дифинил-пикрилги-
дразилу (ДФПГ), наблюдался у Boletus  edulis  Bull. По 
уровню антиоксидантной активности исследованные 
виды грибов можно представить в виде последова-
тельности: Boletus  edulis →  Suillus  luteus →  B.badius → 
Armillariella  mellea →  Laetiporus  sulphureus →  Piptoporus 
betulinus.

К л ю ч е в ы е    с л о в а: лекарственные грибы, антиоксидант-
ная активность, дикорастущие макромицеты.
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Antioxidant properties of 6 species of edible and medicinal 
wild macromycetes were studied. The highest antioxidant 
activity of ethanol extracts of dry macromycetes biomass 
determined with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
radical found in King bolete (Boletus  edulis  Bull.). In terms 
of antioxidant activity, studied mushroom species can be 
represented as a sequence: Boletus edulis → Suillus luteus → 
B.badius → Armillariella mellea → Laetiporus sulphureus → 
Piptoporus betulinus.

K e y  w o r d s: medicinal mushrooms, antioxidant activity, wild 
macromycetes.
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СЕЗОННА ДИНАМІКА ЕНДОГЕННИХ ЦИТОКІНІНІВ І ГІБЕРЕЛІНІВ У ЧОРНОМОРСЬКОЇ 
МАКРОВОДОРОСТІ CYSTOSEIRA BARBATA (PHAEOPHYCEAE)

Веденичова Н.П., Васюк В.А., Косаківська І.В. Сезонна динаміка ендогенних цитокінінів і гіберелінів 
у чорноморської макроводорості Cystoseira barbata (Phaeophyceae). — Укр. ботан. журн. — 2015. — 
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Уперше досліджено сезонну динаміку ендогенних цитокінінів і гібереліноподібних речовин у 
таломах бурої морської макроводорості Cystoseіra barbata (Good. et Wood.) J. Ag. Зміни у вмісті 
гормонів під час вегетації опосередковано свідчать про можливу роль гіберелінів як регуляторів 
ростових процесів у макроводорості, та не дають підстав вважати такими цитокініни. Існує 
вірогідність участі цих двох гормонів у регуляції репродуктивних процесів у C. barbata. Високі 
концентрації цитокінінів і гіберелінів у зимовий період дозволяють рекомендувати зимові 
штормові викиди водорості як джерело для отримання ефективних біологічних регуляторів 
росту.
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Вступ

Морські макроводорості — одні з найважливіших 
компонентів прибережних екосистем. Вони 
слугують місцем існування та джерелом харчування 
для багатьох бентосних безхребетних і риб (Moiseev, 
1989). Незважаючи на доволі примітивну структуру, 
їм притаманні величезна різноманітність форм і 
широкий діапазон умов існування. В життєвому 
циклі морських макроводоростей, як і у вищих 
рослин, є етапи, котрі вирізняються організацією 
талому, будовою клітин, функціонуванням 
фотосинтетичного апарату, що вказує на їхній 
зв’язок із певними змінами, які відбуваються в 
метаболічних процесах (Khailov et al., 1992). Проте 
відомостей щодо регуляторних механізмів, задіяних 
у керуванні ростом і розвитком макроводоростей, 
небагато (Tarakhovskaia et al., 2007; Kiseleva et al., 
2012). Загальновідомо, що ріст і розвиток вищих 
рослин регулюються за допомогою збалансованих 
співвідношень фітогормонів. Фенотип 
рослин, зокрема їхні розміри та морфогенез, 
визначаються цитокінінами і гіберелінами. 
Перші контролюють поділ клітин, транспорт 
метаболітів, стимулюють утворення й активність 

меристем пагонів, інгібують ріст і галуження 
кореня, гальмують процеси старіння (Romanov, 
2009), другі регулюють ріст клітин розтягуванням, 
спокій і проростання насіння, детермінують 
стать, індукують цвітіння (Davière, Achard, 2013). 
Водорості характеризуються високим вмістом 
цитокінінів і гіберелінів (Musatenko, 2001). Тим 
часом фізіологічна роль цих сполук як сигнальних 
молекул, задіяних у регуляції онтогенезу, в даної 
групи організмів досі не досліджена. 

Останніми роками морські макроводорості 
через перспективу використання їх як біо- та 
енергоресурси привертають особливу увагу 
дослідників (Sharma et al., 2014). Велика біомаса 
водоростей прибережної зони містить разом 
із поживними елементами біологічно активні 
речовини. На основі окремих водоростей створені 
промислові екстракти та біостимулятори, які 
поліпшують стійкість до несприятливих факторів 
і врожайність сільськогосподарських культур 
(Craigie, 2010; Tuny et al., 2013). Встановлено, 
що обприскування рослин томату концентратом 
із бурої водорості Ecklonia  maxima  (Osbeck) 
Papenfuss. збільшувало врожайність на 30 % 
(Crouch, Van Staden, 1992). Створений на основі 
цього екстракту комерційний препарат Kelpak 
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значно посилював стійкість рослин до змін у 
водопостачанні та кислотності ґрунту (Arthur et 
al., 2013). Біотестування таких препаратів виявило 
в них значну цитокінінову активність (Stirk, Van 
Staden, 1996; Stirk et al., 2004). Екстракти з бурих 
(Sargassum  wightii Greville ex J. Agardh) та зелених 
(Ulva  lactuca  L.) водоростей, котрі підвищували 
врожайність і поліпшували фізіологічні показники 
бобових культур, також характеризувалися високим 
вмістом цитокінінів і гіберелінів (Sivasangari Ramya 
et al., 2010). 

Найбільшою бурою водорістю Чорного моря, яка 
розповсюджена у великій промисловій кількості 
вздовж узбережжя в Україні, є цистозіра (Cystoseіra 
barbata (Good. et Wood.) J. Ag. (Kalugina-Gutnik, 
1975). Довжина її дорослих особин сягає 170 см 
і більше, хоча в ценопопуляціях переважають 
рослини завдовжки 60—70 см. Середній вік 
таких водоростей становить 8—10 років, а 
максимальний — 21 рік. Найвища продуктивність 
C. barbata спостерігається навесні та пізньої осені, 
найменша — влітку. Біомаса C.  barbata навесні 
сягала 3,7 кг/м2, улітку — 1,0 кг/м2, восени — 3,5 кг/м2, 
узимку — 2,0 кг/м2 (Kalugina-Gutnik, 1992). 

Завдання нашого дослідження — вивчення 
сезонної динаміки ендогенних цитокінінів і 
гібереліноподібних речовин (ГПР) у таломах 
C. barbata впродовж вегетації з метою визначення 
можливості використання біомаси макроводорості 
для створення фізіологічно активних препаратів — 
регуляторів росту рослин. 

Об’єкти та методи дослідження

Рослини C. barbata (Phaeophyceae) збирали в бухті 
Батилиман (АР Крим) у різні сезони (жовтень, 
січень, квітень і липень). Матеріал гомогенізували 
та екстрагували фітогормони у 80 %-му етиловому 
спирті. Водний залишок після випарювання 
спирту фракціонували з бутанолом при рН 8,0 для 
виділення цитокінінів, а також з етилацетатом 
і бутанолом при pH 2,8 для виділення вільних і 
зв’язаних форм ГПР. 

Для визначення цитокінінів екстракт 
додатково очищували за допомогою іонообмінної 
хроматографії на колонці зі смолою Dowex 50Wх8 
(Н+-форма, елюція аміаком) і тонкошарової 
хроматографії на пластинах Silufol UV-254 (Ka-
valier, Чехія) у системі розчинників ізопропанол : 
аміак : вода (10:1:1). Як маркери використовували 

стандартні розчини зеатину, зеатинрибозиду, 
ізопентеніладеніну, ізопентеніладенозину та 
зеатин-О-глюкозиду (Sigma, США). Якісний 
і кількісний аналізи проводили методом 
високоефективної рідинної хроматографії на 
рідинному хроматографі Agilent 1200 LC з діодно-
матричним детектором G 1315 B (США); колонка 
Eclipse XDB-C 18 2,1x150 мм, розмір частинок 5 
μм. Елюцію здійснювали в системі розчинників 
метанол : вода (37:63). Аналіз і обробку хроматограм 
виконували з використанням програмного 
забезпечення Chem Station, версія В.03.01 у режимі 
on line.

З метою визначення ГПР проводили 
тонкошарову хроматографію у системі розчинників 
(ізопропанол : аміак : вода, 10:1:1). Як маркер 
використовували стандартний розчин гіберелової 
кислоти. Активність ГПР встановлювали методом 
біотесту, який базується на стимуляції гіберелінами 
росту гіпокотилів салату (Agnistikova, 1966). Вміст 
ГПР визначали за допомогою калібрувальної 
кривої, побудованої за різними кількостями ГК

3
, і 

виражали в еквівалентах до ГК
3
. 

Досліди проводили у дворазовому біологічному 
та триразовому аналітичному повторах. Результати 
обробили статистично (Р ≤ 0.05) з використанням 
програми Microsoft Exel 2003.

Результати досліджень та їх обговорення

Чорноморська бура водорість C. barbata має шор-
сткий розгалужений талом від темно-коричневого 
до світло-оливкового кольору заввишки 20—170 см 
зі стовбуром до 15 см, який підошвою прикріплю-
ється до твердого субстрату (Kalugina-Gutnik, 1975; 
Tkachenko, Maslov, 2014). У вертикальному поло-
женні талом підтримують повітряні пухирці, роз-
ташовані на бічних гілках. Рослина багаторічна, її 
репродуктивні органи утворюються на бічних па-
гонах. Останні, в міру дозрівання продуктів репро-
дукції, відламуються. Ріст цистозіри триває впро-
довж року й характеризується двома максимума-
ми — у весняний та осінній періоди, а взимку ріст 
талому уповільнюється (Kalugina-Gutnik, 1992).

У результаті проведених досліджень у таломах 
C.  barbata  виявлені активні форми цитокінінів — 
зеатин, зеатинрибозид, ізопентеніладенін й ізо-
пентеніладенозин, а також неактивний кон’югат — 
зеатин-О-глюкозид (рисунок). 



263ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2015, 72(3)

Восени (жовтень) переважали вільні форми 
цитокінінів, рівень їх був відносно невисоким 
(рисунок). Найбільший вміст цитокінінів із 
домінуванням зеатин-О-глюкозиду виявлено в 
зимових (січень) таломах макроводорості. Саме 
в цей період у C.  barbata відбувається закладання 
та розвиток генеративних органів (Kalugina-
Gutnik, 1992). Подібне збільшення цитокінінової 
активності спостерігали й інші дослідники в бурої 
водорості Sargassum heterophyllum C. Agardh під час 
утворення репродуктивних органів і гамет (Mooney, 
Van Staden, 1984). Подальші спостереження 
показали, що навесні (квітень) вміст зеатинових 
форм у C. barbata, порівняно із зимовим періодом, 
дещо знижувався. Найменша кількість цитокінінів 
у таломі C.  barbata  була влітку (липень). Слід 
зазначити, що на всіх проаналізованих етапах 
розвитку превалювали зеатинові цитокініни. 
Загалом сумарний вміст цитокінінів у таломах 
цистозіри взимку був у п’ять разів вищий, ніж 
улітку.

Раніше повідомлялося, що в 31 виду 
морських макроводоростей (5 видів Chlorophyta, 
7 видів Phaeophyta та 19 видів Rhodophyta) 
були ідентифіковані 19 форм ізопреноїдних 
й ароматичних цитокінінів (Stirk et al., 2003). 

Широкий спектр цитокінінів наявний у 11 
бразильських видів червоних водоростей (Yokoya 
et al., 2010). В окремих роботах відзначалася 
сезонна динаміка цитокінінів у таломах. Зокрема, 
у видів E.  maxima (Featonby-Smith, Van Staden, 
1984), S. heterophyllum (Mooney, Van Staden, 1984) i 
Macrocystis  pyrifera (L.) C. Ag. (De Nys et al., 1990) 
було виявлено зростання вмісту вільних форм у 
період активного росту та накопичення глюкозидів 
під час слабкого росту. Також встановлено, що 
збільшення вмісту цитокінінів у океанічних 
водоростях Ulva  fasciata Delile та Dictyota humifusa 
Hörnig, Schnetter & Coppejans відбувається влітку 
в період їх активного росту (Stirk et al., 2009). 
Взаємозалежності між ростовими процесами та 
накопиченням цитокінінів у таломах C.  barbata 
в наших дослідженнях не виявлено.  Оскільки 
шляхи трансдукції цитокінінового сигналу у 
водоростей досі не ідентифіковані (Gu et al., 2010), 
можна припустити, що в альгофітів функції цих 
гормонів відрізняються від таких у вищих рослин 
і не пов’язані з регуляцією росту. З іншого боку, 
не виключено, що цитокініни відіграють певну 
роль у формуванні репродуктивної системи 
C. barbata, оскільки акумулюються взимку під час 
утворення органів розмноження. Окрім цього, 
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факт накопичення цитокінінів у таломах цистозіри 
взимку можна пояснити зниженням активності 
гідролітичних ферментів у холодній воді. 

Дані про вміст ГПР у таломах C. barbata в різні 
періоди представлені в таблиці. З’ясовано, що в 
період активного росту талому восени в ньому 
визначався відносно високий рівень вільних форм 
ГПР, що збігалося із превалюванням активних форм 
цитокінінів у таломах водорості в жовтні. Взимку, 
коли починають закладатися генеративні органи, 
кількість вільних форм ГПР трохи зменшувалася. 
Влітку збільшувалася частка зв’язаних форм ГПР. 
Найістотніший вміст вільних і зв’язаних форм 
визначено у квітні.

Гібереліноподібні сполуки виявлені в екстрактах 
планктонних одноклітинних зелених водоростей 
роду Tetraselmis  F. Stein і прісноводної зеленої 
водорості Chlorella  pyrenoidosa  Chick, у бурих 
макроводоростей Fucus  spiralis  L. і Ecklonia  radiata 
J. Agardh, у зеленої макроводорості Enteromorpha 
prolifera  (O.F. Müller) J. Agard. Загалом, 
застосовуючи метод біотестування, гіберелінову 
активність виявили в екстрактах 21 виду бурих і 
червоних водоростей (Musatenko, 2001; Sciuto et 
al., 1981). Кількість гормонів залежала від виду та 
стадії розвитку, а також частини водорості. Так, 
вміст гібереліноподібних сполук коливався від 
0,2 мкг/кг у черешках до 1,6 мкг/кг у листкових 
пластинках і перехідних зонах талому сапрофіту 
E. radiata; у F. spiralis i Tetraselmis вміст гіберелінів 
коливався від 0,1 до10 мг/кг у черешках і від 1 до 
60 мкг/кг сухої речовини в листкових пластинках 
(Mowat, 1965), а в тканинах E. prolifera вміст 

гіберелінів сягав 100 мкг/кг (Jennings, 1968). 
Участь гіберелінів у регуляції ростових процесів 
у вищих рослин досліджена досить детально, 
водночас відомості стосовно функцій цих гормонів 
у водоростей практично відсутні. Зокрема, 
кореляційну залежність між швидкістю росту 
та вмістом гіберелінів у мікроводоростей не 
виявили (Stirk et al., 2013). Тим часом екзогенні 
гібереліни підсилювали ріст і видовження талому 
бурих і червоних макрофітів (Tarakhovskaia et al., 
2007). У вищих рослин гібереліни беруть участь 
у регуляції репродуктивних процесів (Mutasa-
Göttgens, Hedden, 2009). Отримані нами результати 
демонструють відповідність онтогенетичних від-
мін ностей у гібереліновому статусі C.  barbata 
періодичності росту, а збільшення вмісту гормонів 
у період формування та розвитку генеративних 
органів опосередковано свідчить про можливу 
участь гіберелінів у регуляції цього процесу.

Висновки

Аналіз сезонної динаміки фітогормонів у 
таломах цистозіри вказує на вірогідність 
функціонування гіберелінів як регуляторів росту 
цієї макроводорості. Отримані для цитокінінів 
результати не дають підстави вважати ці гормони 
задіяними в регуляції ростових процесів у C. barbata. 
Проте існує вірогідність участі цих двох гормонів 
у репродуктивних процесах макроводорості. 
Наявність високого вмісту цитокінінів і гіберелінів 
у таломі взимку свідчить про те, що саме зимові 
штормові викиди цієї водорості можуть слугувати 
джерелом для отримання ефективних біологічних 
регуляторів росту. Оскільки фітогормональна 
активність залишається на високому рівні в 
екстрактах водоростей під час тривалого зберігання 
їх за підвищеної температури (Stirk et al., 2004), 
зимові викиди можна збирати та використовувати 
впродовж кількох місяців. Отже, C. barbata завдяки 
високій біологічній продуктивності та доступності, 
значному вмісту гормонів-стимуляторів є дешевою 
й екологічно чистою сировиною, яку успішно 
можна використовувати в аграрному виробництві. 

Автори  висловлюють  подяку  чл.-кор.  НАН 
України  Л.І.  Мусатенко  та  канд.  біол.  наук 
Л.В.  Войтенко  за  наданий  для  роботи  рослинний 
матеріал.

Гібереліноподібні речовини в таломах Cystoseіra barbata 
(нг/г маси сирої речовини в еквівалентах до ГК

3
)

Час збирання 
рослинного матеріалу

Фракції ГПР

Етилацетатна 
(вільні ГПР)

Бутанольна 
(зв’язані ГПР)

Жовтень 168 ± 16 52 ± 4

Січень 123 ± 8* 94 ± 8▲

Квітень 352 ± 27** 205 ± 17▲▲

Липень 45 ± 3** 124 ± 9▲

П р и м і т к а: * Р ≤ 0,05 порівняно із вмістом вільних ГПР 
у таломах у жовтні;
** Р ≤ 0,001 порівняно із вмістом вільних ГПР у таломах 
у жовтні;
▲ Р ≤ 0,05 порівняно із вмістом зв’язаних ГПР у таломах 
у жовтні;
▲▲ Р ≤ 0,001 порівняно із вмістом зв’язаних ГПР у 
таломах у жовтні.
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Веденичева Н.П., Васюк В.А., Косаковская И.В.

Сезонная динамика эндогенных цитокининов и 
гиббереллинов у черноморской макроводоросли Cystoseira 
barbata (Phaeophyceae). — 2015. — 72(3): 261—266.

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

Впервые изучена сезонная динамика эндогенных цито-
кининов и гиббереллиноподобных веществ в таломах 
бурой морской макроводоросли Cystoseіra barbata (Good. 
et Wood.) J. Ag. Изменения в содержании гормонов во 
время вегетации опосредованно свидетельствуют о воз-
можной роли гиббереллинов как регуляторов ростовых 
процессов у макроводоросли, и не дают оснований счи-
тать таковыми цитокинины. Существует вероятность 
участия этих двух гормонов в регуляции репродуктивных 
процессов у C. barbata. Высокие концентрации цитоки-
нинов и гиббереллинов, выявленные в зимний период, 
позволяют рекомендовать зимние штормовые выбросы 
водоросли в качестве источника для получения эффек-
тивных биологических регуляторов роста.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Cystoseira barbata, цитокинины, 
гиббереллины, онтогенез.

Vedenicheva N.P., Vasjuk V.A., Kosakivska I.V. 

Seasonal dynamics of endogenous cytokinins and 
gibberellins in the Black sea seaweed Cystoseira barbata 
(Phaeophyceae). — 2015. — 72(3): 261—266.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Science of Ukraine, Kyiv

The seasonal dynamics of endogenous cytokinins and gib-
berellins in thallus of brown macroalgae Cystoseіra  barbata 
(Good. et Wood.) J. Ag. were studied for the first time. The 
changes in hormones contents during vegetation indirectly 
indicate possible role of gibberellins as a seaweed growth pro-
cesses regulator and do not allow to consider the same role 
for cytokinins. Both hormones apparently participate in reg-
ulation  of  reproduction processes in C.  barbata. The winter 
storm-cast seaweeds may be recommended for utilization as 
the sources of effective biologically active growth regulators 
due to high cytokinin and gibberellin concentrations in plants 
tissues in winter period. 

K e y  w o r d s: Cystoseіra barbata, cytokinins, gibberellins, 
ontogenesis.

Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) /Микітчак  Т.,  Решетило  О.,  Костюк  А., 
Попельницька  О.,  Данилик  І.,  Царенко  П.,  Борсукевич  Л.,  Мателешко  О.,  Мартинов  О.,  Ліліцька  Г., 
Капустін Д., Гончаренко В., Кокіш А. / Інститут екології Карпат НАН України, Інститут ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України, Львівський національний університет ім. Івана Франка. — Львів: 
ЗУКЦ, 2014. — 288 с. 

Колективна монографія висвітлює сучасний стан лентичних екосистем масиву Чорногора (Українські 
Карпати): фізико-географічні 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. Аналізується антропогенний вплив на водойми Чорногори. 
Обговорено шляхи й завдання охорони та збереження оселищ рідкісних видів. Подано фотокаталог 
лентичних водойм Чорногори.

Для  науковців  у  галузі  екології,  ботаніки,  зоології,  географії,  викладачів  і  студентів,  працівників 
природоохоронних організацій.
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СЕСКВІТЕРПЕНОВІ ЛАКТОНИ ДЕЯКИХ МАКРОМІЦЕТІВ

Пасайлюк М.В. Сесквітерпенові лактони деяких макроміцетів.— Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 
267—271.

Вивчено вміст сесквітерпенових лактонів у плодових тілах макроміцетів, які зростають на 
території НПП «Гуцульщина». З'ясовано, що потенційно значущими джерелами цих сполук є 
види Entoloma  incanum  (Fr.) Hesler,  Clavulina  cinerea  (Bull.) J. Schröt.,  Panaeolus  foenisecii  (Pers.) 
J. Schröt., Russula grata Britzelm., Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. Не встановлено певних 
закономірностей між вмістом сесквітерпенових лактонів і трофічними потребами гриба, 
консистенцією плодових тіл, придатністю для використання людиною. Нагромадження в 
карпофорах грибів сесквітерпенових лактонів є видоспецифічним.

К л ю ч о в і  с л о в а: макроміцети, сесквітерпенові лактони, трофічна приналежність
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Вступ

Се ск ві тер пе но ві лак то ни — це ве ли ка гру па кис-
нев міс них ре чо вин, які є по хід ни ми се ск ві тер-
пе но ї дів, що ма ють у своє му скла ді 15 ато мів вуг-
ле цю та один (рід ше — два) g-лак тон ний цикл, а 
та кож, як пра ви ло, ке тон ну, гід ро ксиль ну, епок-
сид ну або склад ное фір ну гру пи (Plemenkov, 2001). 
Ці ре чо ви ни виявлені в по кри то на сін них рос ли-
нах (Nikolyuk, 2004; Belyanyn, 2010; Marchenko 
et al., 2014)  (з усіх по ряд ків по кри то на сін них се ск-
ві тер пе но ві лак то ни не знайдені на ра зі лише в 
представників Ranunculales Juss. ex Bercht. & J. Presl 
(Plemenkov, 2001), у мо хах (Neves et al., 1999) та в 
ок ре мих ви дах гри бів (Liu, 2005; Wang et al., 2005). 
    Най більше до слі дже ні щодо вмісту се ск ві тер пе-
нів су дин ні рос ли ни (Sakamoto et al., 2005; Barrico 
et al., 2012). У них ці ре чо ви ни роз гля да ють ся пе-
ре важ но як спо лу ки фар ма цев тич но го спря му-
ван ня, ос кіль ки ма ють ан ти гель мінт ну, кар діо то-
ніч ну, про ти за паль ну, аналь ге зую чу, про ти ма ля-
рій ну, про ти пух лин ну, ан ти про то зой ну (Roshсyna, 
Roshсyna, 2012), ан ти бак те рі аль ну (Marchenko et 
al., 2014), ан ти про лі фе ра тив ну (Moon, Zee, 2010), 
ан ти три па на со маль ну (Zimmermann et al., 2014) 
власти вості. Є по ві дом лен ня про су мар ну дію се-
ск ві тер пе нів і тер пе но ї дів (Leandro et al., 2012), яка 
на сам пе ред сто су єть ся про ти пух лин ного ефекту 
та ких ком по зи цій. На прик лад, властивості, які 
синергічно виявляють тер пе ни та се ск ві тер пе ни, 
що вхо дять до скла ду жи ви ці різ них ви дів Copaifera 
L., ба га то гран ні: ан ти мік роб ні, ан ти за паль ні, ан-

ти лейш ма ніч ні, ан ти про лі фе ра тив ні, ан ти му та-
ген ні, ем бріо ток сич ні, аналь ге зую чі, ан ти ок си-
дант ні, ін сек ти цид ні, антиішемічні. Тер пе ни та 
сеск ві тер пе ни зу мов лю ють за го єн ня ран, ін гі бу-
ван ня еласта зи лей ко ци тів лю ди ни, ан ти ту мор-
ні ефек ти сто сов но кар ци но сар ко ми Уо ке ра 256, 
ма ють гас тро про тек тор ний вплив на ек спе ри мен-
таль ну ви раз ку шлун ка щу рів, те ра то ген ну дію 
тощо (Leandro et al., 2012). Є ві до мості про фун-
гі цид ні й ін сек ти цид ні (ді ють на ста дії ли чин ки) 
власти вості се ск ві тер пе но вих лак то нів, ви ді ле-
них із мо хо по діб них (Neves еt al., 2009). При чо му 
до слі дже но вплив се ск ві тер пе нів, от ри ма них як 
з усі єї рос ли ни (Moon, Zee, 2010), так і з ок ре мих 
її ор га нів (Sakamoto et al., 2005; Wang et al., 2005). 
З’ясовані не тіль ки біо ло гіч ні ефек ти засто су ван-
ня ба гатьох представ ни ків се ск ві тер пе но вих лак-
то нів, а й хі міч на струк ту ра та ме ха нізм їхньої дії. 
Так, ок ре мі се ск ві тер пе но ві лак то ни, ізольо ва ні з 
роду Eremanthus Less. (Asperaceae Bercht. & J. Presl), 
ви яв ля ють ан ти про лі фе ра тив ний ефек т, а та кож 
здат ні мо де лю ва ти пе ре біг за паль них про це сів in 
vitro зав дя ки ін гі бу ван ню NF-κβ транс крип цій но го 
чин ни ка (Sakamoto et al., 2005). 

Ві до мостей про біо ло гіч ну роль се ск ві тер пе-
но вих лак то нів гри бів по рів ня но мен ше і сто су-
ють ся вони ли ше ок ре мих представ ни ків, зок ре-
ма най більш до слі дже ни ми є се ск ві тер пе ни родів 
Lactarius Pers. (Wang et al., 2005; Panchak, Benzel, 
2012), Antrodia P. Karst. (Geethangili et al., 2006), 
Clitocybe  (Fr.) Staude,  Russula Pers. (Sulkowska-
Ziaja et al., 2005; Wang et al., 2005), Panus Fr., ви дів 
Coriolus consors (Berk.) Imazeki, Pleurotus hypnophilus 
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(Pers.) Berk, Lentinus crinitus (L.) Fr. (Sulkowska-Ziaja 
et al., 2005), Antrodia camphorata (M. Zang & C.H. Su) 
Sheng H. Wu, Ryvarden & T.T. Chang (Yeh et al., 2013).

Гри би, які до слі джу ва ли ся щодо вмісту се ск-
ві тер пе но вих лак то нів, так чи інак ше засто со ву-
ва ли ся у фун гі те ра пії, що й зу мо ви ло під ви ще ну 
ува гу саме до них. Ха рак те ристи ка їх ніх фар ма-
цев тич них власти востей за га лом по діб на до та кої 
в рос лин но му сві ті. Се ск ві тер пе но ві лак то ни, ви-
ді ле ні з пло до вих тіл та куль ту ри Clitocybe  illudens 
(Schwein.) Sacc. — іл у ді ни, ви яв ля ють ан ти бак те-
рі аль ні й ан ти ту мор ні ефек ти (Liu, 2005). Се ск ві-
тер пен ан тро цин, от ри ма ний з Antrodia camphorate, 
є по тен цій ним те ра пев тич ним аген том у те ра пії 
раку ле гень. Він до зо за леж но ін гі бує фор му ван ня 
ко ло ній пух лин них клі тин та ін ду кує апоп тоз че рез 
ак ти ва цію кас па зи-3 і під ви щен ня спів від но шен ня 
Bax/Bcl2 (Yeh et al., 2013). На пів син те тич ний се ск-
ві тер пе но їд ко ріо лін В, ана лог ди ке то ко ріо лі ну В, 
ізольо ва но го з Coriolus consors, бло кує ріст і роз ви-
ток сар ко ми Йо шиду (Sulkowska-Ziaja et al., 2005). 
Види ро ду Lactarius міс тять ма раз мі но ві се ск ві тер-
пе ни, дія яких ще не до слі дже на. Од нак їхні по хід-
ні на кшалт пі ла ти ну, які про ду ку ють ся куль ту рою 
Flagelloscypha pilatii Agerer, ін гі бу ють ріст бак те рій і 
гри бів, ви яв ля ють ви со ку ци то ток сич ність, спри-
чи ня ють му та ції рам ки зчи ту ван ня у Salmonella 
typhimurium (Heim et al., 1988). 

Се ск ві тер пе но ві хір су та но ві по хід ні на зра-
зок гіп но фі лі ну, пле уро те ло лу та пле уро те лі ко вої 
ки сло ти, ви ді ле ні з Pleurotus  hypnophilus, ви яв ля-
ють ци то ток сич ну ак тив ність (Sulkowska-Ziaja et 
al., 2005). Інші хір су та но ві по хід ні, такі як де зок-
си гіп но фі лін і 1-де зок си гіп но хі лол, от ри ма ні з 
Lentinus crinitus, во ло ді ють ви ра же ним ци то ток сич-
ним ефек том щодо фіб роб ласто ми ми шей L 929. 
Види ро ду Panus міс тять се ск ві тер пе ни на кшталт 
не ма то ло ну і не ма то лі ну, ци то ток сич ність яких 
пов’язують із наявністю α- і β-не на си че них кето-
груп (Sulkowska-Ziaja et al., 2005). Вва жа єть ся, що 
про ти пух лин ні власти вості має і ви ді ле ний із пло-
до вих тіл Russula lepida Fr. ле пі да мін (Liu, 2005). 

Крім про ти пух лин ної ак тив ності, ме та бо лі ти 
вто рин но го син те зу гри бів ді ють на різ ні лан ки іму-
ні те ту. Се ск ві тер пе ни, ви ді ле ні з Merulius tremellosus 
Schrad., мо жуть мати двоя кий вплив: одні ви яв ля-
ють ци то ток сич ну та му та ген ну ак тив ність (ме ру-
лі ді ал сто сов но ра ко вих клі тин), інші — мо жуть 
про во ку ва ти апоп тоз (ме ру лі ді ал, тре ме ді ол, тре-
мет рі ол і α-бі са бо лол щодо про міє ло ци тів лей ке мії 
лю ди ни HL 60) (Sulkowska-Ziaja et al., 2005).

Од нак слід під крес ли ти, що по ряд із ви со ки-
ми про ти пух лин ни ми власти востя ми се ск ві тер-
пе но вих лак то нів in vitro та in vivo просте жу єть ся і 
ток сич ний вплив їхніх ок ре мих представників на 
ор га нізм під час клі ніч них до слі джень (ілу дін S) 
(Plemenkov, 2001). Це поки що об ме жує все біч не їх 
ви ко ристан ня, пот ріб ні до дат ко ві по глиб ле ні роз-
роб ки. 

Ме тою на шо го до слі джен ня було ви зна чен ня 
вмісту се ск ві тер пе но вих лак то нів у кар по фо рах 
різ них ви дів мак ро мі це тів, з'ясу ван ня по тен цій ної 
зна чу щості гри бів як при род них дже рел се ск ві тер-
пе но вих лак то нів, ана ліз мож ли вої ролі цих спо лук 
у ме та бо ліз мі гри бів.

Об’єкти та ме то ди до слі джень 

Для по рів няль но го ана лі зу вмісту по хід них се ск-
ві тер пе но ї дів ми ви ко риста ли 15 ви дів ба зи діє вих 
гри бів, не уш ко дже ні кар по фо ри яких зі бра ні на те-
ри то рії На ціо наль но го при род но го пар ку «Гу цуль-
щи на»: Clavulina cinerea  (Bull.) J. Schröt., Entoloma 
incanum (Fr.) Hesler, Hygrocybe  quieta  (Kühner) 
Singer., Hypholoma  fasciculare (Huds.) P. Kumm., 
Mycena galericulata (Scop.) Gray, Panaeolus  foenisecii 
(Pers.) J. Schröt., Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm., 
Polyporus fomentarius (L.) Fr., Ramaria aurea (Schaeff.) 
Quél., Russula  cyanoxantha (Schaeff.) Fr., Russula 
grata Britzelm., Spongipellis  spumeus (Sowerby) Pat., 
Stropharia  semiglobata (Batsch) Quél., Trametes 
versicolor (L.) Lloyd, Thelephora palmate (Scop.) Fr.

Об лі ко вою оди ни цею слу гу вав зра зок із пло до-
во го тіла гри ба, зі бра но го в при род них умо вах. 

Від би ра ли  мак ро мі це ти різ них еко ло го-тро фіч-
них груп (мі ко ри зо у тво рю ва чі, гу му со ві са про тро-
фи, кси ло тро фи (Biologicheskie osobennosti …, 2011; 
Zavadovskyi, 2011), з різ ною кон систен ці єю пло-
до вих тіл (твер ді, м’ясисті) та різ ним впли вом на 
людський ор га нізм за умо ви їх вжи ван ня (їс тів ні, 
не їс тів ні, от руй ні) (Iansen, 2004). 

Іден ти фі кували гри би за до по мо гою низ ки ви-
знач ни ків (Vyznachnyk grybіv Ukrainy ..., 1972, 1979). 

Зі бра ні зраз ки пі сля іден ти фі ка ції ви су шу ва-
ли для за по бі ган ня про це сам фер мен та тив но го 
роз кла ду та псу ван ня досліджуваних ек зем п ля рів. 
Суму се ск ві тер пе но вих лак то нів ви зна ча ли пі сля 
екст рак ції роз чин ни ка ми та гід ро лі зу в луж но му 
се ре до ви щі тит ри мет рич ним ме то дом (Nikolyuk, 
2004; Azarova, 2014). 

По втор юваність до слі дів для кож но го вка за но го 
зраз ка — три-чо ти ри ра зо ва. Ста тистич ну об роб-
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ку да них про во ди ли з ви ко ристан ням t-кри те рію 
Cтьюдента. 

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

От ри ма ні ре зуль та ти свід чать, що се ск ві тер пе но ві 
лак то ни є в усіх до слі джу ва них гри бах (таб ли ця), 
од нак у дея ких з них ви яв ле ні лише слі до ві кіль-
кості цих ре чо вин.

П’ять ви дів із п’ятнадцяти міс ти ли, за на ши-
ми да ни ми, лише слі до ві кіль кості цих спо лук: 
це Russula  cyanoxantha,  P.  fomentarius,  T.  versicolor, 
Ramaria  aurea,  Hygrocybe  quieta. Най ви щі по каз-
ни ки се ск ві тер пе но вих лак то нів ха рак тер ні для 
та ких ви дів, як E.  іncanum,  C.  cinerea,  P.  foenisecii, 
Russula  grata, Hypholoma fosciculare. 

Не зва жаю чи на по рів ня но не ве ли ку кіль кість 
до слі джу ва них ек зем п ля рів, мож на го во ри ти, що 
так со но міч на  на леж ність не ви зна чає на яв ності в 
пло до вих ті лах гри бів се ск ві тер пе но вих лак то нів. 

Це сто су єть ся не тіль ки ве ли ко ран го вих так со-
нів (адже всі до слі дже ні зраз ки на ле жать до від ді-
лу Basidiomycota R.T. Moore), а й так со нів ниж чо го 
ран гу. Це твер джен ня до б ре ілюст рує рід Russula. 
Два його ви ди сут тє во від різ няють ся за по каз ни-
ка ми: у R.  сyanoxantha ви яв ле но лише слі ди се ск-
ві тер пе но вих лак то нів, тоді як у R. grata їх міс тить-
ся 9,966 мг/100 мг (див. таб ли цю). Лі те ра тур ні дані 
засвід чують про ти пух лин ні власти вості се ск ві-
тер пе нів, от ри ма них із пло до вих тіл R. lepida, та їх 
наявність у кар по фо рах Russula amarissima Romagn. 

(Clericuzio et al., 2012). Та ким чи ном, не в усіх 
представ ни ків цього роду се ск ві тер пе но ві лак то ни 
утво рю ють ся в од на ко вій кіль кості. 

По діб ні ви снов ки сто су ють ся і по ряд ку 
Agaricales Underw. — се ск ві тер пе но ві лак то ни ви яв-
ле ні в різ ній кіль кості в шес ти із семи до слі джу ва-
них ви дів (див. таб ли цю). Для H. quieta від зна че но 
лише слі до ві кіль кості цих спо лук. 

Не вста нов ле но за леж ності вмісту се ск ві тер пе-
но вих лак то нів від спо со бу жив лен ня гри бів, ос-
кіль ки ці спо лу ки міс тять ся в макроміцетах з різ-
них еко ло гіч них груп. 

Кон цен тра ція до слі джу ва них спо лук ви со ка як 
у пло до вих ті лах гри бів, при дат них до спо жи ван ня 
лю ди ною (R. gratta), так і от руй них (H. fasciculare).

Се ск ві тер пе но ві лак то ни ви яв ле ні нами в пло-
до вих ті лах гри бів різ ної кон систен ції. 

Ут во рен ня се ск ві тер пе но вих лак то нів є ба га то-
етап ним і енер го за леж ним про це сом (Plemenkov, 
2001). Адже тіль ки на фор му ван ня од но го ізо пре-
но їд но го бло ку, який є ос но вою для син те зу всіх 
ви дів ізо пре но ї дів, ви тра ча єть ся 4 НАДН і 2 АТФ 
(Plemenkov, 2005), тоді як для син те зу фар не зил пі-
ро фос фа ту — біо гене тич но го по пе ред ни ка се ск-
ві тер пе но ї дів — не об хід ні три ізо пре но їд ні бло ки 
(Belyanyn, 2010). У рос лин ві до мі декілька шляхів 
хімічної модифікації (перетворення) фар не зил пі-
ро фос фа ту, в ре зуль та ті чого утво рю ють ся по хід-
ні, які за по чат ко ву ють різ ні типи се ск ві тер пе но ї-
дів: бі са бо ла но вий, гер ма кра но вий, гу му ла но вий 
ря д. Для гри бів (ок ре мих представ ни ків від ді лу 

Вміст сесквітерпенових лактонів у карпофорах базидієвих грибів, мг/100мг, M±m

№
п/п

Порядок Вид Екологічна група
Консистенція 
плодового тіла

Харчові 
якості

Вміст сесквітерпенових 
лактонів 

1

Agaricales

Entoloma incanum С м’ясиста отр 9,966±0,91

2 Hygrocybe quieta С м’ясиста нї Сліди

3 Hypholoma fasciculare  К м’ясиста отр 10,872±1,30

4 Mycena galericulata  С м’ясиста нї 1,812±0,19

5 Panaeolus foenisecii  С м’ясиста нї 13,590±2,02

6 Pleurotus ostreatus  К м’ясиста ї 1,812±0,19

7 Stropharia semiglobata С м’ясиста ї 6,342±0,05

8 Cantharellales Clavulina cinerea С м’ясиста нї 9,060±1,67

9 Gomphales Ramaria aurea  С м’ясиста ї Сліди

10

Polyporales

Polyporus fomentarius К тверда нї Сліди

11 Spongipellis spumeus К тверда нї 7,248±0,92

12 Trametes versicolor К тверда нї Сліди

13
Russulales

Russula cyanoxantha М м’ясиста ї Сліди

14 Russula grata М м’ясиста ї 9,966±1,08

15 Thelephorales Thelephora palmata  С м’ясиста нї 1,812±0,2

П р и м і т к а: С — гумусові сапротрофи; К — ксилотрофи; М — мікоризоутворювачі; ї — їстівні; нї — неїстівні; отр — 
отруйні.
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Basidiomycota) сьо го дні ві до мі фун гі се ск ві тер пе ни 
гу му ланового ряду і не ві до мі се ск ві тер пе ни гер-
ман кра но во го чи ін шо го типу (Belyanyn, 2010).

Хі міч на струк ту ра, шля хи син те зу, фар ма ко ло-
гіч на (фі зіо ло гіч на) ак тив ність се ск ві тер пе но вих 
лак то нів по ро джу ють за пи тан ня: на ві що при ро да 
ство ри ла ці спо лу ки, яку роль вони ві ді гра ють у 
жит ті їх ніх про ду цен тів? Яке зна чен ня ма ють се-
ск ві тер пе но ві лак то ни для гри бів, чи справ ді вони 
син те зу ють ся всі ма ви да ми мак ро мі це тів? 

Ос кіль ки в об’єктах при род но го по хо джен ня 
іс нує ра ціо наль ний роз по діл енер гії, то на яв ність 
ба га то ком по нент но го фер мент но го ком плек су та 
ви со кі енер ге тич ні за тра ти для ут во рен ня се ск-
ві тер пе но вих лак то нів мо жуть свід чи ти про їхню 
важ ли ву біо ло гіч ну роль для са мих мак ро мі це тів. 
За ана ло гі єю з рос лин ним сві том мож на при пус-
ти ти, що вони ста нов лять одну з ла нок хі міч ної 
сис те ми за хис ту ор га ніз му від шкід ни ків (Azarova, 
2014). Так, у Marasmius conigenus (Pers.) P. Karst ви-
яв ле но се ск ві тер пе но вий лак тон ве лю ти наль із ма-
раз мі но вим ске ле том, який у не по шко дже них пло-
до вих ті лах цьо го гри ба міс тить ся тіль ки у ви гля ді 
ете рів із жир ни ми ки сло та ми, тимчасом у ви пад ку 
по шко джен ня пло до во го тіла він роз па да єть ся на 
скла до ві. Тому є при пу щен ня, що він може ви ко-
ну ва ти за хис ну функ цію (Wang et al., 2005).

Зва жаю чи на ці дані, мож на при пус ти ти, що ут-
во рен ня се ск ві тер пе но вих лак то нів є ви ключ но ви-
дос пе ци фіч ним і не спів від но сить ся із тро фіч ни-
ми та ін ши ми до слі джу ва ни ми ха рак те ристи ка ми 
пло до вих тіл ба зи діє вих гри бів. Ос кіль ки наявність 
цих спо лук у пло до вих ті лах гри бів не є уні вер саль-
ною оз на кою, на віть у ме жах од но го роду, пи тан-
ня біо ло гіч но го зна чен ня вмісту се ск ві тер пе но вих 
лак то нів пот ре бує по даль шо го вив чен ня. 

Ви снов ки

Отже, ми встановили наявність сесквітерпенових 
лактонів у всіх досліджених видів грибів. Най ви-
щою концентрацією цих спо лук ви різ ня ли ся кар-
по фо ри E.  іncanum, C. cinerea, P.  foenisecii, R. grata 
і H.  fasciculare. Саме ці види мож на роз гля да ти як 
при род ні дже ре ла се ск ві тер пе но вих лак то нів, пер-
спек тив них для де таль но го вив чен ня хі міч ної бу-
до ви та біологічної дії цих спо лук. Ут во рен ня се-
ск ві тер пе но вих лак то нів є ви ключ но ви дос пе ци-
фіч ним і не за ле жить від еко ло го-тро фіч ної гру пи 
гри ба, його кон систен ції та на яв ності от руй них для 

лю ди ни ре чо вин. Пи тан ня біо ло гіч ної ролі спо лук 
та ко го типу в пло до вих ті лах са мих гри бів пот ре бує 
по даль шо го вив чен ня.
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Пасайлюк  М.В.  Сесквитерпеновые лактоны некоторых 
макромицетов. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 
267—271. 

Национальный природный парк «Гуцульщина», г. Косов 

Изучено содержание сесквитерпеновых лактонов в пло-
довых телах макромицетов, произрастающих на терри-
тории НПП «Гуцульщина». Установлено, что потенци-
ально значимыми в качестве источника сесквитерпено-
вых лактонов  являются виды Entoloma incanum, Clavulina 
cinerea,  Panaeolus  foenisecii,  Russula  grata,  Hypholoma  fas-
ciculare. Не установлено определенных закономерностей 
между содержанием сесквитерпеновых лактонов и тро-
фическими потребностями гриба, консистенцией пло-
довых тел, их пригодностью для использования челове-
ком. Накопление в карпофорах грибов этих соединений 
видоспецифическое. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: макромицеты, сесквитерпеновые 
лактоны, трофическая принадлежность.

Pasaylyuk M.V. Sesquiterpene lactones selected 
macromycetes. — Ukr. bot. J. — 2015. — 72(3): 267—271. 

National natural park «Gutsulshchyna», Kosiv

The content of sesquiterpene lactons in the fruit bodies of 
macromycetes of National Natural Park «Hutsulshchyna» was 
investigated. It is established, that such species as  Entoloma 
incanum, Clavulina cinerea, Panaeolus foenisecii, Russula gra-
ta, Hypholoma fasciculare are potential significant as source of 
sesquiterpene lactons. It was not manifest anything regularity 
among content of sesquiterpene lactons and trophic appurte-
nance, food value or consistence of fruit body. Accumulation 
of sequiterpene lactons in the fungus, related to species, was 
determined. 

K e y  w o r d s: macromycetes, sesquiterpene lactons, trophic 
appliance.
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СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО РОСЛИННІСТЬ 

(за матеріалами щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації науки про рослинність — 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE, IAVS) 

Борсукевич  Л.М. Сучасний стан і тенденції розвитку науки про рослинність (за матеріалами 
щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації науки про рослинність — International Association for 
Vegetation Science, IAVS). — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72 (3): 272—280.

У вересні 2014 р. у м. Перт (Австралія) відбувся 57-й щорічний симпозіум Міжнародної 
асоціації науки про рослинність— «Біорізноманітність і рослинність: структура, процеси, 
збереження». Співорганізатор форуму — Фундація Квонган, заснована в 2006 р. для збереження 
біорізноманіття Австралії. Визначальною рисою цього зібрання була участь багатьох молодих 
дослідників з усього світу, які отримали підтримку від IAVS і мали можливість відвідати віддалену 
Західну Австралію.

270 учених із 34 країн були представлені на симпозіумі. Вони працювали в чотирьох 
паралельних секціях за такими головними темами: великомасштабні огляди рослинності, 
функціональні риси, біорізноманітність і охорона, клімат і угруповання, синтаксономія. 
Екоінформатика та бази даних була однією з найважливіших секцій, особливо для дослідників з 
Європи. Компіляція баз даних щодо рослинності на території Європи почалася у березні 1992 р., 
коли фітоценологи з 15 країн континенту зібралися в Римі для здійснення аналізу рослинності 
на європейському рівні. Місія робочої групи (European Vegetation Survey, EVS) полягала в тому, 
щоби створити цілісну картину рослинності Європи. Тоді ж було вирішено зробити огляд 
рослинності континенту спочатку на рівні класів, а згодом — і на нижчих рівнях.

У Європі, як засвідчує огляд, нині існує понад 4.300.000 описів рослинності, серед яких 
1.800.000 комп'ютеризовані. З них 75% зберігаються в центральних базах даних, переважно 
загальнонаціонального рівня, зокрема 60% — у форматі TURBOVEG. Найбільша база даних у 
Європі — це Європейський архів рослинності (European Vegetation Archive, EVA), який містить 
553.228 описів, що вносяться до централізованої загальноєвропейської бази даних. На жаль, 
в Україні національної бази даних щодо рослинності досі немає. Першочерговим завданням 
у цьому напрямку є створення національної фітоценотичної бази даних із використанням 
загальноприйнятого в країнах Європи програмного забезпечення.

Класифікація різних типів рослинності також надзвичайно актуальна для Європи. Тут 
розпочато декілька міжнародних проектів щодо огляду рослинності (WetVegEurope, European Fen 
Vegetation, Floodplain Forest Database, European Forest Habitat Classification, Towards Consistent 
Classification of European Grasslands та ін.).

Південно-Західна Австралія вражає своїм біорізноманіттям. Тут напрочуд багата, з-поміж 
іншої, рослинність середземноморського типу, представлена лісами, вудландами та чагарниками. 
У регіоні виражений середземноморський клімат з вологою зимою та сухим літом. Це одна з 
п'яти областей такого типу на нашій планеті. Рослинність на Південному Заході Австралії 
здебільшого деревна, луки відсутні. Переважають евкаліптові вудланди, маллі-чагарники, де 
домінують чагарничкові форми евкаліптів, і квонган чагарники та пустища, що відповідають 
чапаралю, маторалю і маквісу, які характерні для інших регіонів середземноморського типу. 
Південно-Західна Австралія характеризується бідними на поживні речовини піщаними або 
латеритними ґрунтами, які зумовили вузьку спеціалізацію багатьох видів, адаптованих до 
певних екологічних ніш.

К л ю ч о в  і    с л о в а: симпозіум, фітоценологія, тенденції розвитку, типи рослинності, Західна 
Австралія 
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«Біо різ но ма ніт ність і рос лин ність: струк ту ра, про-
це си, збе ре жен ня» — та кою була те ма 57-го що річ-
но го сим по зіу му Між на род ної асо ціа ції нау ки про 
рос лин ність, який 1—5 ве рес ня 2014 р. від був ся в 
Авст ра лії, у м. Перт. Ор га ні за то ра ми сим по зіу му 
ста ли Між на род на асо ціа ція нау ки про рос лин ність 
(IAVS) і фун да ція Квон ган (Kwongan Foundation), 
ор га ні зо ва на в 2006 р. на базі Уні вер си те ту За хід ної 
Авст ра лії з ме тою збе ре жен ня біо різ но ма ніт тя кра-
ї ни (Mucina, 2014). 

Між на род на асо ціа ція нау ки про рос лин ність — 
це між на род на спіл ка нау ков ців і всіх за ці кав ле них 
у тео ре тич них і прак тич них до слі джен нях рос лин-
но го по кри ву. Вона ста ла од ні єю з про від них ор га-
ні за цій, яка від 1939 р. здій снює все біч не вив чен ня 
рос лин ності. Ос нов ною ме тою сим по зіу мів і се сій, 
ор га ні зо ва них Асо ціа ці єю, є впро ва джен ня ін но-
ва цій них ме то до ло гій, роз роб ка кон цеп цій до слі-
джен ня еко ло гіч них особ ли востей рос лин ності 
в просто ро вих і ча со вих ви мі рах. Особ ли ва ува га 
при ді ля єть ся вив чен ню про це сів і чин ни ків, що 
зу мов лю ють рос лин не різ но ма ніт тя та його ди на-
мі ку як у при род них, так і в ан тро по ген них ланд-
шаф тах.

57-й сим по зі ум був при свя че ний про фе со ро ві 
та по чес но му чле ну Асо ціа ції Де ві ду Гу до лу (David 
Goodall), яко му саме в 2014-му ви пов ни ло ся 100 
ро ків. Особ ли вістю цьо го фо ру му було за лу чен ня 
но вої ка те го рії до по ві да чів пле нар них сек цій — 
мо ло дих уче них (Key Note — Young Perspectives) 
з не ор ди нар ни ми по гля да ми на про бле ми до слі-
джен ня рос лин но го сві ту. На кон фе рен ції впер ше 
по ру ши ли пи тан ня про ство рен ня в скла ді Асо ціа-
ції сек ції мо ло дих до слід ни ків — для спри ян ня ко-
му ні ка ції та спів пра ці мо ло дих фі то це но ло гів.

У сим по зіу мі взя ли участь 270 нау ков ців з 
34 кра ї н, у тому числі Україну представляла 
Л.М. Борсукевич. Пра цю ва ли чо ти ри па ра лель ні 
сек ції. Учас ни ки фо ру му об го во рю ва ли такі важ-
ли ві тео ре тич ні та прак тич ні пи тан ня: син так со-
но мія, струк ту ра рос лин ності, ре гіо наль ні (мас-
штаб ні) до слі джен ня рос лин ності, кар ту ван ня, 
ди на мі ка рос лин ності та вплив на неї клі ма ту, дис-
тан цій не вив чен ня рос лин ності, ди на мі ка ніш, ек-
спе ри мен таль на та функ ціо наль на фі то це но ло гія, 
еко ін фор ма ти ка, від нов лен ня та збе ре жен ня біо-
різ но ма ніт тя, ен де мізм, ін ва зив ні види та під зем-
на еко ло гія. За га лом на сим по зіу мі за слу ха ли 145 
до по ві дей, ок рім ус них, було представ ле но ще й 63 
пос тер них.

Над зви чай но ін фор ма тив ни ми та ці ка ви ми були 
до по ві ді Гре га Кірі (Greg Keighrey) та Де ві да Кіта 
(David Keith), які роз по ві ли про фло ру та рос лин-
ність За хід ної Авст ра лії та го лов ні ета пи її до слі-
джен ня (Keighrey, Keith, 2014). Най біль ше вра зи ло 
те, що фло ра Авст ра лії на рів ні ви дів вив че на ще 
до во лі слаб ко. На віть те пер нові для нау ки так со ни 
мож на знай ти за яки хось 50 км від м. Пер та. Тому 
ни ні вель ми ак ту аль ні муль ти дис ци п лі нар ні до слі-
джен ня, на сам пе ред на рів ні за по від них те ри то рій, 
що про во дять ся як з ме тою сис те ма тич но го вив-
чен ня рос лин ності, так і для ство рен ня ре пре зен-
та тив ної ме ре жі ре зер ва тів.

Од ні єю з най важ ли ві ших на сим по зіу мі, зок-
ре ма для представ ни ків єв ро пейських кра їн, була 
сек ція еко ін фор ма ти ки та баз да них. Як і на по пе-
редньо му фо ру мі, учас ни ки зі бран ня до по ві да ли 
про ус пі хи в ство рен ні на ціо наль них і за галь но єв-
ро пейських баз да них щодо рос лин ності. © Л.М. БОРСУКЕВИЧ, 2015

Рис.1. Xanthorrhea  preissii Endl. — ендем Південно-
Західної Австралії, «візитівка» квонганів (фото автора)

Fig. 1. Xanthorrhea  preissii Endl., endemic to Southwest 
Australia. A typical species of kwongans (photo by the author)
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Ак тив ний по шук у цьо му на прям ку в Єв ро-
пі роз гор ну ла ро бо ча гру па «European Vegetation 
Survey», за сно ва на 1992 р. у Римі. Представ ни ки 15 
єв ро пейських кра їн зі бра ли ся тоді з ме тою на ла-
го джен ня спів пра ці до слід ни ків рос лин ності в за-
галь но єв ро пейсько му мас шта бі. Тоді ж ви рі ши ли 
зро би ти ог ляд рос лин ності Єв ро пи, спер шу на рів-
ні кла сів, а піз ні ше — і на ниж чих рів нях (Rodwell et 
al.,1997). З по чат ку 1990-х у ба гатьох кра ї нах Єв ро-
пи роз гор ну ли ся но віт ні гео бо та ніч ні до слі джен ня 
та було за про по но ва но низ ку на ціо наль них про ек-
тів. Ці про ек ти мали та кі спіль ні риси: ре ві зія по-
пе редньо опи са них оди ниць рос лин ності шля хом 
кри тич но го оп ра цю ван ня знач них ма си вів фі то-
со ціо ло гіч них да них; до ку мен ту ван ня при йня-
тих асо ціа цій із ви ко ристан ням таб лиць ви до во го 
скла ду; де таль на ре ві зія но менк ла ту ри рос лин них 
оди ниць від по від но до по ло жень Між на род но го 

ко дек су фі то со ціо ло гіч ної но менк ла ту ри; скла дан-
ня карт по ши рен ня фі то со ціо ло гіч них асо ціа цій 
у ме жах до слі джу ва ної те ри то рії (Kuzemko, 2011). 
За цими проектами було розроблено продромуси 
рослинності майже всіх країн Європи. Тоб то 
в ба гатьох єв ро пейських кра ї нах роз ви ток фі-
то со ціо ло гії до сяг ста дії ін дук тив но го під хо ду, 
коли всі на яв ні опи си рослинності зберігаються 
в національних фітосоціологічних базах даних і 
дослідники здій сню ють ревізію описаних раніше 
асоціацій, а також синтаксонів вищого рангу на 
основі загальної сукупності ві до мостей.

Зок ре ма, за ре зуль та та ми опи ту ван ня, про ве-
де но го впро довж 2008–2009 рр., у Єв ро пі на той 
час уже іс ну ва ло по над 4.300.000 опи сів рос лин-
ності (Schaminee et al., 2009), се ред яких 1.800.000 
були комп’ютеризованими. З них 75 % міс ти ли ся в 
цен траль них ба зах да них, зде біль шо го за галь но на-

Рис. 2.  Національний парк «Намбунг». Пустеля Піннаклз (фото автора)

Fig. 2. Nambung National Park. Pinnacles Desert (photo by the author)
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ціо наль но го рів ня, в тому чис лі 60 % — у фор ма ті 
TURBOVEG — уні вер саль но го про грам но го за без-
пе чен ня, ство ре но го гол ландськи ми до слід ни ка ми 
для збе рі ган ня та ме недж мен ту фі то со ціо ло гіч них 
баз да них. 

Сьо го дні в цій га лу зі най біль шою ба зою в Єв ро-
пі є Єв ро пейський ар хів рос лин ності. На тра вень 
2014 р. у ньо му на лі чу ва ло ся 553.228 опи сів, що 
представ ля ли 31 базу да них з 37 кра їн, 87 % із них 
міс тять чіт кі гео гра фіч ні ко ор ди на ти. На жаль, в 
Ук ра ї ні та кої бази до сі не ство ре но, що знач но уск-
лад нює як спів пра цю з єв ро пейськи ми ко ле га ми, 
так і ро бо ту фі то це но ло гів у ме жах на шої кра ї ни. 
Ви ко ристан ня су час них ме то дів фі то со ціо ло гіч них 
до слі джень умож ли ви ло б ви рі шен ня віт чиз ня ни-
ми нау ков ця ми низ ки ак ту аль них зав дань щодо 
вив чен ня рос лин ності Ук ра ї ни. Пер шо чер го вим 

у цьо му на прям ку є ство рен ня на ціо наль ної фі то-
це но тич ної бази да них із ви ко ристан ням за галь-
но при йня то го в кра ї нах Єв ро пи про грам но го за-
без пе чен ня. Тоб то не об хід но ство ри ти базу да них 
усіх на яв них опи сів різ них ти пів рос лин ності з 
усі єї те ри то рії кра ї ни і від так здій сни ти за галь ний 
ана ліз су куп ності ма те ріа лів гео бо та ніч них опи сів. 
Звіс но, ці зав дан ня слід ви рі шу ва ти  на ви со ко му 
нау ко во-ме то дич но му рів ні, адже сьо го дні фі то-
це но ло ги ма ють у своє му ар се на лі по туж ний ме то-
дич ний апа рат, який пе ред ба чає і від по від не про-
грам не за без пе чен ня (Kuzemko, 2011).

Ще ви щим рів нем уза галь нен ня є ши ро ко-
мас штаб ні по рів нян ня, які здій сню ють ся в рам-
ках між на род них про ек тів із за лу чен ням фа хів ців 
і да них з різ них кра їн. Уз го джен ня ре гіо наль них 
кла си фі ка цій них схем про во дить ся за по рів нян-

Рис. 3. Унікальний тип організації рослинності австралійського материка — квонган. Загальний вигляд квонгану — 
австралійського пустища зі склерофітними чагарниками (фото автора)

Fig. 3. Kwongan, a unique vegetation type in Australia. A general view of the kwongan, Australian sclerophyll shrubland  
(photo by the author)
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ням рос лин ності пев них кла сів у єв ро пейсько му 
кон тексті, що нині є ос нов ним зав дан ням єв ро-
пейської фі то со ціо ло гіч ної спіль но ти і реа лі зу-
єть ся зав дя ки ді яль ності ро бо чої гру пи «European 
Vegetation Survey» (Rodwell et al., 1997). Такі до слі-
джен ня да ють змо гу розв’язати низ ку дис ку сій них 
про блем син так со но мії, біо гео гра фії, си не ко ло гії 
та ево лю ції рос лин но го по кри ву. Сьо го дні па ра-
лель но ви ко ну ють ся кіль ка про ек тів, які ма ють 
на меті кла си фі ка цію ок ре мих ти пів рос лин ності 
на за галь но єв ро пейсько му рів ні (WetVegEurope, 
European Fen Vegetation, Floodplain Forest Database, 
European Forest Habitat Classification, Towards 
Consistent Classification of European Grasslands). У 
цій га лу зі з’явилася низ ка нау ко вих пуб лі ка цій, 
фа хів ці з не тер пін ням че ка ють на поя ву но во го 
кон спек ту син так со нів Єв ро пи (EuroVegChecklist). 
Ця фун да мен таль на пра ця охоплює 110 кла сів, 300 
по ряд ків і 1.088 сою зів і є під сум ком ба га то річ ної 
ре ві зії та по рів нян ня по над 10.000 біб ліо гра фіч них 
фі то це но тич них дже рел. 

З представ ле них на сим по зіу мі до по ві дей ви пли-
ває, що су час ний рі вень ме то до ло гії до слі джен ня 
рос лин ності, особ ли во в кра ї нах Єв ро пи, є до во лі 
ви со ким. Тому за га лом просте жу єть ся тен ден ція до 
змен шен ня кіль кості висту пів, що без по се редньо 
сто су ють ся син так со но мії. На то мість біль ше за-
ці кав лен ня ви кли ка ють пи тан ня впли ву різних 
чин ни ків на фор му ван ня та ха рак тер рос лин ності. 
Ви світ лю ють ся про це си, що від бу ва ють ся в рос-
лин но му по кри ві, роз гля да єть ся взає мозв'язок між 
рос лин ністю й абіо тич ним се ре до ви щем. Ак туа-
лі зу ють ся про бле ми від нов лен ня та ре конст рук ції 
рос лин но го по кри ву, вив чен ня впли ву на ньо го 
клі ма тич них змін. Ва го ме міс це по сі да ють та кож 
пи тан ня еко ло гії рос лин них уг ру по вань, з`ясу ван-
ня про від них чин ни ків, які по зна ча ють ся на ба-
гатст ві, ви до во му різ но ма ніт ті, фор му ван ні та ха-
рак те рі фі то це но зів. Зок ре ма на го ло шу єть ся, що 
від нов лен ня по ру ше них і де гра до ва них еко систем 
пот ре бує від по ві дей на низ ку за пи тань. На сам пе-
ред, як іс нує пев на еко систе ма і що пе ре шко джає 
її від нов лен ню, який саме рос лин ний по крив не-
об хід но від нов лю ва ти та які фак то ри зу мов лю ють 
фі то різ но ма ніт тя і за по бі га ють фі то ін ва зі ям. Від-
нов лю валь ні ро бо ти та кож пот ре бу ють ґрун тов них 
знань про струк ту ру та функ ціо ну ван ня кон крет-
них еко систем, про це си їх спон тан ної ре ге не ра ції, 
які ма ють ком плекс ний ха рак тер і від бу ва ють ся 
сто хас тич но. Не од но рід ність умов, що є ти по вим у 

від нов лю валь ній прак ти ці, пе ред ба чає засто су ван-
ня спе ці аль них ме то дик, які вра хо ву ва ти муть ча со-
во-просто ро ві ва ріа ції від нов лю ва ної еко систе ми 
на різ них рів нях.

На сим по зіу мі роз гля да ли ся і пи тан ня ре ін тро-
дук ції су дин них рос лин, ме недж мен ту та кон тро лю 
бур'янів у бан ксіє вих буш лан дах (Ні меч чи на). Ба-
га то ува ги при ді ля ло ся від нов лю валь ним ро бо там 
на міс ці ста рих ко па лень. Зок ре ма, сто сов но зо ло-
тих ко па лень у За хід ній Авст ра лії, то з`ясу ва ло ся, 
що лише 3 % ви дів, які тут зроста ли, мо жуть від-
но ви ти ся са мостій но, ще 9 % — пі сля пе ре не сен ня 
верхньо го шару ґрун ту. Це свід чить про не об хід-
ність ак тив них за хо дів з ре ге не ра ції та ких те ри-
то рій. Вель ми про бле ма тич ним є від нов лен ня ча-
гар ни ків і де рев з дав ніх ен де міч них для квон га нів 
ро дів, де пот ріб но засто со ву ва ти особ ли ві ме то ди. 

Учас ни ки сим по зіу му об го во рю ва ли про бле ми 
спів пра ці фі то це но ло гів, по лі ти ків та ін ших за ці-
кав ле них сто рін. На го ло шу ва ло ся, що гео бо та ні ки 
ві ді гра ють клю чо ву роль у ко му ні ка ції з сус пільст-
вом і під три ман ні зба лан со ва но го роз ви тку від-
нов ле них та охо ро ню ва них еко систем. Зок ре ма, в 
2013 р. у Єв ро пі за по чат ко ва но про ект, по кли ка-
ний за лу чи ти вче них-фі то це но ло гів кон ти нен ту до 
фа хо вої оцін ки за гроз і ство рен ня бази да них при-
род них і на пів при род них рід кіс них осе лищ Єв ро пи 
(European Red List of Habitats).

Ве ли ка ува га на фо ру мі при ді ля ла ся до слі джен-
ням, що сто су ють ся змін клі ма ту. Се ред до по ві да-
чів пе ре ду сім вар то зга да ти проф. Ф. Грай ма (Phil 
Grime), який роз по вів про типи рос лин і ре ак цію 
рос лин ності на коливання кліматичних факторів, 
насамперед температури, у Буксто ні (Анг лія) 
(Grime, 2014). Ав тор ви світ лив ре зуль та ти ек спе-
ри мен таль них до слі джень, що не пе рерв но три ва-
ють від 1993 р. на шес ти луч них ді лян ках (5 по втор-
ностей), де засто со ву ють ма ні пу ля ції з кіль кістю 
опа дів і тем пе ра ту рою. У ході ек спе ри мен ту от ри-
ма но ве ли чез ну базу да них, яка може бу ти ос но вою 
для ін ших до слі джень по діб но го типу. Ба га то з них 
те пер про во дять ся в Нор ве гії, Швей ца рії, Ні меч чи-
ні, ос кіль ки гірські те ри то рії є зруч ни ми об’єктами 
для ек спе ри мен тів щодо змін клі ма тич них гра ді єн-
тів. Вва жа єть ся, що просто ро ві клі ма тич ні гра ді єн-
ти ана ло гіч ні мо де лям ча со вих клі ма тич них змін. 
Нау ков ці дот ри му ють ся кон цеп ції, що просто-
ро ва та ча со ва струк ту ри рос лин них уг ру по вань і 
їхнє функ ціо ну ван ня ви зна ча ють ся нав ко лиш нім 
се ре до ви щем. Тому ек спе ри мен таль ні клі ма тич-
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ні ва ріа ції да ють змо гу пе ред ба чи ти, які рос лин ні 
уг ру по ван ня фор му ва ти муть ся під впли вом ре аль-
них змін клі ма ту. Фа хів ці на сам пе ред вра хо ву ють 
такі фак то ри, як тем пе ра ту ра та кіль кість опа дів. 
З`ясо ва но, що вони по зна ча ють ся на ди на мі ці по-
пу ля цій щля хом змі ни біо тич них чин ни ків. Чи ма-
лий вплив рід кіс ні види від чу ва ти муть не без по се-
редньо, а че рез між ви до ву взає мо дію, внас лі док мі-
гра ції те п ло люб ні ших ви дів, які кон ку ру ва ти муть з 
або ри ген ни ми.

Не від'ємною час ти ною сим по зіу мів, ор га ні зо-
ва них IAVS, є ба га то ден ні ек скур сії в най ці ка ві ші 
ку точ ки сві ту. Під час ро бо ти 57-го фо ру му від бу-
ло ся шість па ра лель них од но ден них ек скур сій і три 
п'ятиденних, які охо пи ли міс ця фак тич но з усі ма 
ти па ми рос лин ності Авст ра лії. 

Те ма тич на ек скур сія «Об'єкт ЮНЕ СКО — во-
ло гі тро пі ки Пів ніч но го Квінс лен ду, сухі са ва ни 
та па лео тро піч на рос лин ність» (North Queensland 
Wet Tropics World Heritage, dry land savannas and 
palaeotropic vegetation) три ва ла 12—16 ве рес ня в 
пів ніч но-схід ній час ти ні Авст ра лії. Ек скур сан ти 
оз на йо ми ли ся з авст ра лійськи ми до що ви ми лі са-
ми, які за йма ють 8940 км² у шта ті Квінс ленд. Вони 
ста ли об'єктом світової спадщини ЮНЕ СКО від 
1988 р. та охо п лю ють як во ло гі при бе реж ні тро пі-
ки, так і во ло гі скле ро філь ні гірські ліси. Ек скур-
сан ти ог ля ну ли ни зин ні до що ві ліси на мисі Трі бу-
лейшн (Cape Tribulation), які А. Тах та джян у 1971 р. 
в ході ти хо оке анської морської ек спе ди ції на звав 
імовірною бать ків щи ною най при мі тив ні ших по-
кри то на сін них. На за вер шен ня учас ни ки ек скур-
сії від ві да ли один з ост ро вів Ве ли ко го Бар'єрного 
рифу, де оз на йо ми ли ся з уні каль ни ми морськи ми 
та на зем ни ми біо то па ми (Mucina et al., 2014).

Дві інші ек скур сії про во ди ли ся на те ри то рії 
шта ту За хід на Авст ра лія (на пів ніч і пів день від 
м. Перт), ві зи тів кою яко го є пус ти ща — квон га-
ни. Одна з них мала на зву «Лі си та вуд лан ди пів-
ден но-за хід ної час ти ни За хід ної Авст ра лії» (Forests 
and Woodlands of SW Western Australia) (6—10 ве рес-
ня). 62 учас ни ки від ві да ли те ри то рії, роз мі ще ні на 
пів день від від м. Перт, де оз на йо ми ли ся з різ ни ми 
ти па ми лі сів, вуд лан дів і квон га нів. Дру га ек скур-
сія — за мар шру том «Перт — Аку ля ча за то ка: За хід-
на Авст ра лія» (Perth to Shark Bay: Western Australia) 
— від бу ла ся пе ред від крит тям сим по зіу му (27—31 
серп ня). 58 учас ни ків від ві да ли різ ні типи буш-
лан дів, роз та шо ва них у пів ніч но му на прям ку від 
м. Перт. Най ці ка ві шою та най від да ле ні шою точ-

кою ек скур сії була Аку ля ча за то ка (Shark Bay) — 
уні каль на, над зви чай но ба га та еко систе ма, яка є 
об'єктом ЮНЕ СКО від 1991 р. Сво їм біо ло гіч ним 
різ но ма ніт тям за то ка зав дя чує роз та шу ван ню на 
пе ре ти ні трьох клі ма тич них об лас тей і двох бо та-
ніч них зон.

Знач на час ти на За хід ної Авст ра лії, зок ре ма 
м. Перт, на ле жить до Пів ден но-За хід но го авст-
ра лійсько го фло ристич но го ре гіо ну — од но го з 
найста рі ших і фло ристич но най ба гат ших у сві ті. 
Це один із 25 все світ ніх цен трів біо різ но ма ніт тя 
(global biodiversity hot spots) із се ред зем но морським 
ти пом клі ма ту (та ких ре гіо нів усьо го п`ять на пла-
не ті). Рос лин ність тут пе ре важ но де рев на, скле-
ро фіт но го типу. До мі ну ють ев ка ліп то ві ліси, ев ка-
ліп то ве рід ко ліс ся (вуд лан ди) та ча гар ни ки, семі-
арид ні ча гар ни ки (муль га та мал лі типу) і пус ти-
ща — квон га ни. Луки ціл ко ви то від сут ні (Hopper, 
Gioia, 2004).

Біль ша час ти на те ри то рії ре гіо ну роз мі ще на на 
гра ніт но му щиті низько го За хід но авст ра лійсько го 
пла то з се редньою ви со тою близько 400 м над р.м., 
пе ре важ но з семі-арид ним клі ма том та не знач ною 
кіль кістю опа дів. Бе ре го ва рів нин на зона тут ва рі ює 
в ме жах 20—120 км. По над 45 млн ро ків у ре гіо ні не 
від бу ва єть ся жод них знач них про це сів го ро тво рен-
ня чи клі ма тич них змін, що зу мо ви ло збе ре жен ня 
там древ ніх Тре тин них ланд шаф тів. Про це си еро зії 
при зве ли до ви лу го ву ван ня та ви віт рю ван ня дав ніх 
субстра тів — гра ні тів, гней сів і ла те ри тів і фор му-
ван ня За хід но авст ра лійсько го плос ко гір`я. Тому 
су час на міс це ва фло ра є ви со ко спе ціа лі зо ва ною до 
бід них піс ко вих і ла те рит них ґрун тів. 

У ре гіо ні пло щею 356.717 км² (при близ но по ло-
ви на те ри то рії Ук ра ї ни) на лі чу єть ся 7.380 так со нів 
рос лин (6.759 ви дів), із них 3.620 є ре гіо наль ни ми 
ен де мі ка ми. Не що дав ні до слі джен ня по ка за ли, 
що рі вень ен де міз му тут ся гає 79 %. Особ ли вістю 
За хід ної Авст ра лії є над зви чай но ви со ка різ но ма-
ніт ність ви дів ро дин Proteaceae (1.283 так со ни) і 
Myrtaceae (859). Від зна ча ють 10 про від них ро дів ре-
гіо ну: Acacia (Mimosaceae; 502 так со ни), Eucalyptus 
(Myrtaceae; 362), Grevillea  (Proteaceae; 229), 
Melaleuca  (Myrtaceae; 185), Stylidium  (Stylidiaceae; 
170), Leucopogon  (Ericaceae; 165), Caladenia 
(Orchidaceae; 162), Verticordia  (Myrtaceae; 138), 
Dryandra (Proteaceae; 136) і Hakea (Proteaceae; 105) 
(Hopper, Gioia, 2004).

Є кіль ка чин ни ків уні каль ності й ен де міч ності 
міс це вої фло ри. Пе ре ду сім це її, фак тич но, ост-
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рів на ло ка лі за ція, ос кіль ки з пів дня та за хо ду те-
ри то рія оми ва єть ся океа ном що най мен ше 65 млн 
ро ків. З пів но чі та схо ду вона ото че на пус те лею, 
яка по ча ла фор му ва ти ся 25 млн ро ків тому, хоча 
справж ній арид ний клі мат у цій час ти ні Авст ра лії 
ста бі лі зу вав ся лише 5 млн ро ків тому. Палеодо слі-
джен ня під твер ди ли, що скле ро фіт на рос лин ність 
ви ник ла в не дав ні гео ло гіч ні епо хи внас лі док ари-
ди за ції клі ма ту, який до того мав суб тро піч ний ха-
рак тер. У ті дав ні часи ця рос лин ність тра п ля ла ся 
лише на най бід ні ших субстра тах і за йма ла дуже 
не знач ні пло щі. Ін шою при чи ною ен де міч ності 
фло ри є фор му ван ня в міо це ні/олі го це ні ла те ри-
ту — про дук ту гли бо ко го ви віт рю ван ня алю мо си-
лі кат них по рід за во ло го го му сон но го тро піч но го 
та суб тро піч но го клі ма ту (Maignien, 1984). Еро зія 
та ви віт рю ван ня ла те ри тів в умо вах ари ди за ції клі-
ма ту при зве ли до фор му ван ня бід них піс ків і гра-
вію, на яких по чав роз ви ва ти ся спе ци фіч ний тип 
рос лин ності.

Пів ден но-За хід ний фло ристич ний ре гі он — це 
та час ти на Авст ра лії, де опа ди є лі мі ту валь ним 
фак то ром для рос лин ності. Тому в кож ній із трьох, 
від мін них за рів нем зво ло жен ня зо нах ре гіо ну, до-
мі нує ін ший її тип. 

Зона знач них опа дів, гу мід на зона (800—
1400 мм), охо п лює край ню пів ден но-за хід ну час-
ти ну ре гіо ну. Тут пе ре ва жа ють ліси та рід ко ліс ся, 
в яких до мі ну ють кіль ка ви дів ев ка ліп тів — яр-
рах (Eucalyptus  marginata Donn ex Sm.), мар рі 
(E. calophylla R. Br.) і кар рі (E. diversicolor F. Muell.). 
Ев ка ліп то ві рід ко ліс ся (вуд лан ди) — це еко систе-
ми із за галь ним про ек тив ним по крит тям де рев 
не біль ше 30 %. З усіх ти пів рос лин ності За хід ної 
Авст ра лії най ба гат ших ґрун тів пот ре бу ють вуд лан-
ди, які є важ ли вим се ре до ви щем іс ну ван ня для ба-
гатьох ви дів пта хів і тва рин, на сам пе ред ен де міч-
них авст ра лійських ка ка ду.

У семи-арид ній зоні (300—800 мм), біль ша час-
ти на якої тяг неть ся від м. Перт на пів ніч до Аку-
ля чої за то ки, до мі ну ють пус ти ща, рід ко ліс ся та 
ча гар ни ки мал лі типу. Вони фор му ють ся з участю 
ча гар ни ків чи де рев зав ви шки до 10 м із чис лен ни-
ми стеб ла ми, що рос туть із під зем но го ліг но ту бе-
ра і яв ля ють со бою жит тє ву фор му — мал лі. Вона 
най ти по ві ша для дея ких ви дів ев ка ліп тів, не рід ко 
тра п ля єть ся у близькос по рід не них ро дів Corymbia 
й Angophora та зу мов лю єть ся час ти ми тут по же жа-
ми. Мал лі за йма ють пло щу 250.000 км² і ви зна ють-
ся ос нов ним ти пом рос лин ності в Авст ра лії.

Квон ган — най по ши ре ні ший і фло ристич но 
най ба гат ший тип рос лин ності За хід ної Авст ра лії, 
що по кри ває до 25 % її те ри то рії. Це різ но вид пус-
тищ, уні каль ний для уз бе реж жя ре гіо ну, з гус ти ми 
скле ро фіт ни ми ча гар ни ка ми та ізольо ва ни ми не ви-
со ки ми де ре ва ми. Тра п ля єть ся ви нят ко во на дуже 
бід них квар цит них і крем ніє вих піс ко вих ґрун тах 
у ре гіо нах з час ти ми по же жа ми та ха рак те ри зу єть-
ся най ви щим рів нем ен де міз му (92 роди (13 %) з 
711 є ен де міч ни ми). По діб ний до ін ших се ред зем-
но морських ти пів рос лин ності, та ких як ма к віс і 
чап а раль. Най важ ли ві ши ми ро ди на ми є Proteaceae 
(Banksia,  Dryandra,  Hakea), Myrtaceae (Verticordia, 
Eucalyptus) і Fabaceae  (Daviesia,  Jacksonia) (Mucina 
et al., 2014).

В арид ній зоні, що охо п лює від да ле ніші від 
океа ну ді лян ки та при бе реж ні те ри то рії на пів ніч 
від Аку ля чої за то ки, до мі ну ють ев ка ліп то ве рід ко-
ліс ся, ака ціє ві ча гар ни ки муль га типу та тріо діє ві 
грасс лан ди ку пин ко во го типу. Ча гар ни ки муль-
га типу ха рак тер ні для арид них ре гіо нів Авст ра лії 
(20 % кон ти нен ту). Оп ти маль ни ми для них є те ри-
то рії з се редньою кіль кістю опа дів 200—250 (50—
500) мм, во ло ги ми лі том і зи мою (то му в семі-арид-
них ре гіо нах муль га не тра п ля єть ся). Фор му єть ся з 
участю муль ги  (Acacia  aneura  F. Muell. ex Benth.), 
яка є дуже мін ли вою, ос кіль ки може ство рю ва ти як 
гус ті ліси зав ви шки до 15 м, так і малі ча гар нич ки. 
Муль га ви со ко адап то ва на до авст ра лійської пус те-
лі, має цілу низ ку присто су вань для іс ну ван ня в су-
хо му та га ря чо му клі ма ті й ефек тив но го збе режен-
ня во ло ги. На від мі ну від ев ка ліп то во го рід ко ліс ся 
та квон га нів, муль га не присто со ва на до час тих по-
жеж, тому ли ше небагато ви дів муль га-уг ру по вань 
може від нов лю ва ти ся.

Учас ни ки ек скур сій мали мож ли вість оз на йо-
ми ти ся з усі ма ос нов ни ми ти па ми рос лин ності, а 
та кож з дея ки ми азо наль ни ми, та ки ми як рос лин-
ність гра ніт них ви хо дів, со лон ча ків, при бе реж на 
рос лин ність. Особ ли во ці ка ви ми були ман гро ві 
за рос ті, ут во ре ні Avicennia  marina (Forssk.) Vierh., 
які по ши ре ні в Ма лень кій ла гу ні Аку ля чої за то-
ки. В Авст ра лії вони тра п ляють ся лише на за хо ді 
та пів дні ма те ри ка, ос кіль ки іде аль ни ми умо ва ми 
для виду є ес туа рії з со ло ною та пріс ною во дою. 
Як і інші ви ди роду, A. marina має по віт ря ні ко ре ні 
(пнев ма то фо ри) зав дов жки до 20 см. 

Не мож на оми ну ти ува гою і два об'єкти не жи-
вої при ро ди — уні каль ні, най більш вра жаю чі та 
мальов ни чі ку точ ки Авст ра лії. Один із них — пус-



279ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2015, 72(3)

те ля Пін наклз, що в на ціо наль но му пар ку «Нам-
бунг». На тлі жов то го піс ку пус те лі ви со чі ють ти-
ся чі вап ня ко вих ко лон — пін нак лів. Вони ду же 
різ ні за фор мою, тексту рою, роз мі ром і за барв лен-
ням. Про цес фор му ван ня пін нак лів над зви чай но 
склад ний та до кін ця ще не з’ясований, од нак усі 
вони утво ри ли ся зав дя ки ти ся чо літ ній взає мо дії 
морських че ре па шок, піс ку, рос лин і віт ру (Lipar, 
2009).

У пів ден ній час ти ні Аку ля чої за то ки зна хо дить-
ся бух та Хам ме лін-пул із най біль шим у сві ті фор-
му ван ням стро ма то лі тів, яким май же три ти ся чо-
літ тя. Стро ма то лі ти — це схо жі на кам'яні, ша ру ва-
ті кар бо нат ні на рос ти на дні во дой ми ща, які ма ють 
ви пук лу або не рів ну по верх ню і склад ну внут ріш ню 
ша ру ва тість. Утво рю ють ся зав дя ки ді яль ності ниж-
чих во до рос тей (синьо-зе ле ні та ін.) з до міш ка ми 
хі міч но го та ме ха ніч но го кар бо на ту, що застря гає 
між нит ка ми во до рос тей. За зви чай фор му ють ся в 
зо нах оп ріс нен ня або за со лен ня. Стро ма то лі ти ві-
до мі ще з ар хею, од нак те пер їхнє по ши рен ня дуже 
об ме же не. Вони тра п ляють ся у Пів ніч ній Аме ри ці, 
на Ба гамських ост ро вах і в За хід ній Авст ра лії, саме 
в Аку ля чій за то ці.

Та ким чи ном, зав дя ки про ду ма ній і на си че ній 
про гра мі сим по зіу му його учас ни ки мали змо гу 
по ба чи ти най цін ні ші пам'ятки при ро ди Авст ра лії, 
ба га то з яких є уні каль ни ми в сві то во му ви мі рі. Од-
но знач но мож на ствер джу ва ти, що участь у та ких 
фо ру мах має не аби яке зна чен ня для фор му ван ня 
вче них-бо та ні ків, гео бо та ні ків і фло ристів.
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В сентябре 2014 г в г. Перт (Австралия) состоялся 57-й 
ежегодный симпозиум Международной ассоциации на-
уки о растительности — «Биоразнообразие и раститель-
ность: структура, процессы, сохранение». Соорганиза-
тор этого форума — Фонд Квонган, основанный в 2006 г. 
для сохранения биоразнообразия Австралии. Особенно-
стью этого симпозиума было участие многих молодых 
исследователей со всего мира, получивших поддержку 
от IAVS, что дало им возможность посетить отдален-
ную Западную Австралию.  270  ученых из 34 стран были 
представлены на симпозиуме. Они работали в четырех 
параллельных секциях. Главные темы секций следую-
щие: крупномасштабные обзоры растительности; функ-
циональные черты; биоразнообразие и охрана; климат 
и сообщества; синтаксономия. Экоинформатика и базы 
данных была одной из самых важных секций, особенно 
для участников из европейских стран. Компиляция баз 
данных по растительности на территории Европы нача-
лась в марте 1992 г., когда фитоценологи из 15 стран кон-
тинента собрались в Риме для проведения анализа рас-
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тительности на европейском уровне. Миссия рабочей 
группы (European Vegetation Survey, EVS) состояла в том, 
чтобы создать более целостную картину о растительно-
сти континента — сначала на уровне классов, а позже — 
и на низших уровнях.

Как свидетельствует обзор, в Европе сейчас суще-
ствует свыше 4.300.000 описаний растительности, среди 
которых 1.800.000 компьютеризированы. Из них 75% 
хранятся в центральных базах данных, преимуществен-
но общенационального уровня, в том числе 60% — в 
формате TURBOVEG. Самая большая база данных в 
Европе — Европейский архив растительности (Euro-
pean Vegetation Archive, EVA), который включает 553.228 
описаний. Эти описания вносятся в централизованную 
общеевропейскую базу данных. К сожалению, в Украи-
не национальной базы данных до сих пор не существует. 
Первоочередным заданием в этом направлении является 
создание такой базы с использованием общепринятого в 
странах Европы программного обеспечения.

Классификация разных типов растительности также 
очень актуальна для Европы. Начаты несколько между-
народных проектов по обзору растительности, включая 
WetVegEurope, European fen vegetation, Floodplain Forest 
Database, European forest habitat classification, Towards 
consistent classification of European grasslands.

Юго-Западная Австралия поражает биоразнообра-
зием, особенно растительностью средиземноморского 
типа, представленную лесами, вудландами и кустарни-
ками. В регионе выраженный средиземноморский кли-
мат с влажной зимой и сухим летом. Это одна из пяти об-
ластей такого типа на нашей планете. Растительность на 
южном Западе Австралии главным образом древесная, 
луга отсутствуют. Преобладают эвкалиптовые вудлан-
ды, малли-кустарники, где доминируют кустарничковые 
формы эвкалиптов, квонган — кустарники и пустоши, 
которые соответствуют чапаралю, маторалю и маквису, 
характерных для других регионов средиземноморского 
типа. Для юго-запада Австралии типичны бедные пита-
тельными веществами песчаные или латеритные почвы, 
которые обусловили узкую специализацию многих ви-
дов, адаптированных к определенным экологическим 
нишам. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: симпозиум, фитоценология, 
тенденции развития, типы растительности, Западная 
Австралия.

Borsukevych L.M. Current state and development tendencies 
of vegetation science (following the materials of Annual 
Symposium of the International Association for Vegetation 
Science, IAVS). — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(3): 272—280.

Ivan Franko Botanical Garden of the Lviv National 
University 

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

«Biodiversity and Vegetation: Patterns, Processes, Conserva-
tion» was a title of the 57-th Annual Symposium of the In-
ternational Association for Vegetation Science (IAVS) held in 

Perth (Australia) in September 2014. The Kwongan Founda-
tion established in 2006 for conservation of Australia's biodi-
versity was a co-organizеr of the Symposium. The 57-th An-
nual Symposium of the International Association for Vegeta-
tion Science was dedicated to Professor David Goodall, who 
celebrated his 100th Anniversary earlier the same year. Par-
ticipation of many young researchers from all over the world 
supported by the IAVS that gave them opportunity to come to 
remote Western Australia was the highlight of the Symposi-
um. 270 scholars from 34 countries participated in the Sym-
posium. There were 4 parallel sessions. The main topics of the 
sessions were: large-scale vegetation surveys, functional traits, 
diversity patterns and drivers, biodiversity and conservation, 
climate and assembly, syntaxonomy. Ecoinformatics and da-
tabases were one of the most important sessions, especially for 
participants from Europe.

Vegetation database compilation within the Europe started 
in March 1992, when phytosociologists from 15 European 
countries gathered in Rome to launch an initiative to encour-
age vegetation surveys at the European level. The mission of 
the working group (European Vegetation Survey shortly EVS) 
was to develop a more coherent picture of vegetation across 
Europe. Within the activities of the EVS, a survey of vegeta-
tion types in Europe was developed, starting at the highest 
level, at the phytosociological class, and then moving down to 
the level of alliances.

The recent survey shows that there are records of more than 
4.300.000 vegetation plots in Europe, more than 1.800.000 of 
which are already computerized. From them, about 75% are 
stored in central databases, mostly of the national level, in-
cluding 60% is in TURBOVEG format. The largest database 
in Europe is the European Vegetation Archive (EVA), which 
includes 553.228 releves. These releves could be located in the 
centralized pan-European database. Unfortunately, the Na-
tional Vegetation Database in Ukraine does not exist so far. 
Creation of such a database in Ukraine using the accepted in 
European countries software is a priority task.

Classification of different types of vegetation is also urgent 
nowadays in Europe. Several international projects on vegeta-
tion surveys started, including WetVegEurope, European Fen 
Vegetation, Floodplain Forest Database, European Forest 
Habitat Classification, Towards a Consistent Classification of 
European Grasslands.

Southwest Australia is a biodiversity hotspot that includes 
the Mediterranean forests, woodlands, and scrub ecore-
gions of Western Australia. The region has a wet-winter and 
dry-summer Mediterranean climat, one of the five such re-
gions in the world. Vegetation in the region is mainly woody, 
with no grasslands. Predominant vegetation types are Euca-
lyptus woodlands, Eucalyptus-dominated Mallee shrublands, 
and kwongan shrublands and heathlands, which correspond to 
the chaparral, matorral, and maquis found in other Mediter-
ranean-type regions. The region has generally nutrient-poor 
sandy or lateritic soils, which has encouraged rich speciation 
of plants adapted to specific ecological niches. 

K e y  w o r d s: symposium, phytocoenology, development 
tendencies, vegetation types, Western Australia.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Хроніка

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВНЕСОК НАТУРАЛІСТІВ-АМАТОРІВ 

У ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ»

14 – 16 трав ня 2015 року на Закарпатті, в м. Бе ре-
го ве, відбулася Міжнародна нау ко ва конференція, 
при свя че на 200-річчю від дня на род жен ня 
Людвіга Ваг не ра, – «Вне сок натуралістів-аматорів 
у вив чен ня біологічного різноманіття». Го лов-
ним організатором  вис ту пив За кар патський 
угорський інститут імені Фе рен ца Ракоці ІІ. 
Співорганізаторами були Інститут ботаніки імені 
М.Г. Хо лод но го НАН України, Уж го родський 
національний університет, За кар патський 
краєзнавчий му зей та Угорський при род ни чий му-
зей (м. Бу да пешт). 

На уро чисто му відкритті конференції учасників 
вітали її організатори: д-р біол. наук, проф. Йо-
сип Сікура, рек тор За кар патсько го угорсько-
го інституту імені Фе рен ца Ракоці ІІ; канд. біол. 
наук Ми ро слав Ше ве ра (Інститут ботаніки НАН 
України); мгр. Даніель Піфко (Угорський при род-
ни чий му зей); канд. біол. наук Во ло ди мир Рош ко 
(Уж го родський національний університет); Ми-
хай ло Біланич (За кар патський краєзнавчий му-
зей), а та кож представ ни ки обласної та районної 
вла ди. На конференцію був запрошений і кон сул 
Угор щи ни в м. Бе ре го ве. 

Учасники форуму  –  це по над 100 представ ни ків  
не лише з усієї України, а й із Польщі, Угор щи ни, 
Сло вач чи ни та Німеччини.

На конференції висвітлено історичні ас пек-
ти дослідження фло ри та фау ни, роз вит ку при ро-
до охо рон них і дослідницьких осередків, а та кож 

наукові та творчі напрацювання як професійних 
науковців, так і натуралістів-аматорів, од ним з яких 
був Людвіг Ваг нер. Він – самовідданий дослідник 
рідного краю, Ма ра ма ро шу, що на той час (се ре-
ди на XIX ст.) був од ним із комітатів Угорсько го 
королівства (в су час но му розумінні – це при кор-
дон ня України та Угор щи ни). Наукові доповіді, з 
яки ми вис ту пи ли Є.Й. Ан д рик зі співавторами, 
К. Корачоні та Д. Піфко на пле нар но му засіданні, 
були присвячені життєвому шля ху за кар патсько-
го вче но го-ама то ра  та ре зуль та там його копіткої 
дослідницької праці, зок ре ма гер бар ним збо-
рам (ос нов на колекція – по над 40 000 гер бар-
них аркушів), які нині зберігаються в Угорсько му 
при род ни чо му музеї. Час ти на з них віднайдена 
та кож у гербаріях Уж го родсько го, Львівського, 
Чернівецького та Одесько го національних 
університетів і За кар патсько го краєзнавчого му-
зею. Ва го мий нау ко вий до ро бок Людвіга Ваг не-
ра є доб рою ос но вою для су час них фло ристич них 
досліджень цьо го регіону. На його честь на зва но 
кілька таксонів рос лин, а саме: Phyteuma  vagneri 
A.Kern., Gentiana vagneri Janka, Leucojum vernum L. 
var. vagneri Stapf. 

На ува гу дослідників за слу го ву ють та кож 
оглядові доповіді, виголошені М. Ше ве рою, 
А. Єною та В. Про то по по вою, І.  Дуд кою та 
І. Аніщенко, С. Кли мен ко та О. Гри гор’євою, Ф. Га-
мо ром і Ю. Чернобаєм (Україна), в яких ак цен ту-
ва ло ся на феномені ама торст ва та аналізувалися 
різні ас пек ти історії ботанічної нау ки. 

© О.М. КОРНІЄНКО, О.М. ПЕ РЕ ГРИМ, 2015
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Ро бо ту конференції організували за та ки-
ми секціями: історія фло ристич них досліджень; 
дендрологічні дослідження та колекції жи вих рос-
лин; історія фауністичних досліджень, персоналії. 
Так, у першій секції були заслухані доповіді з історії 
досліджень ок ре мих таксонів, фло ристич но го вив-
чен ня пев них територій, висвітлювалися історичні 
постаті ботанічної нау ки тощо. Доповідачами були: 
А. Бо ма новська (Поль ща), І. Друль о ва, Л. Бор-
су ке вич, І. Ван тюх, М. Гуц ман, О. Корнієнко, 
В. На чич ко (Україна), Я. Маєкова (Сло вач чи на), 
С. Скре бовська, К. Буч ко (Угор щи на). Крім того, 
були представлені та кож посте ри за те ма ти кою 
конференції.

Окрім цікавих нау ко вих доповідей, учас ни ки 
конференції мали змо гу взя ти участь у декількох 
екскурсіях, де вони оз най о ми лись із За кар-
патським угорським інститутом, про гу ля ли ся ву-
лич ка ми ста ро вин но го Бе ре го ва, дізналися про 
історичні події, які відбувалися в цьо му місті. 

Неймовірну на со ло ду учас ни ки форуму от ри ма-
ли під час екскурсії до реліктової діброви в око ли-
цях с. Буш ти но, де на за лиш ках бо ло та збе ре гла ся 
не ве лич ка популяція нар ци су. Місцевими нау ков-

ця ми підготовлено об ґрун ту ван ня до заповідання 
цієї місцини, яке учас ни ки конференції з радістю 
підтримали. 

Приємною кульмінацією форуму ста ла уро-
чиста подія в м. Хуст: на території За кар патсько-
го лісотехнічного ко лед жу відкрили пам’ятний 
знак, присвячений Лай о шу Ваг не ру, у вигляді 
кованої квітки, названої на його честь – уже 
згаданої Phyteuma  vagneri.  На відкритті були 
присутні представ ни ки місцевої вла ди, очільники 
нав чаль но-нау ко вих закладів регіону, учас ни-
ки конференції, зок ре ма де ле га ти європейської 
наукової спільноти, котрі ви со ко ша ну ють нау ко-
вий до ро бок цьо го урод жен ця За кар пат тя. 

До по чат ку ро бо ти конференції було 
опубліковано збірник її матеріалів – «Вне сок 
натуралістів-аматорів у вив чен ня біологічного 
різноманіття» (Бе ре го ве, 2015), з яким мож на оз-
най о ми ти ся на сай тах За кар патсько го угорсько-
го інституту імені Фе рен ца Ракоці ІІ та Інституту 
ботаніки НАН України (www.botany.kiev.ua). 

Ботанічна спільнота щиро вдяч на організаторам 
за таку чу до ву конференцію.

О.М. КОРНІЄНКО, О.М. ПЕ РЕ ГРИМ

Учасники Міжнародної конференції «Вне сок натуралістів-аматорів у вив чен ня біологічного різноманіття» 

The participants of the International Conference «Contribution of Amateur Naturalists into Biological Diversity Studies»
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Одна з головних конференцій щодо захисту 
природи в Європі – «Little Sydney: Protecting Nature 
in Europe» – «Малий Сідней: охорона природи в 
Європі» – відбулася 28–31 травня 2015 року в 
середньовічному місті Хайнбург (Австрія). Вона 
організована Міжнародним союзом охорони 
природи (МСОП) і його Всесвітньою комісією з 
охоронюваних територій (World Commission on 
Protected Areas, WCPA), під егідою Фе де раль но го  мі-
ністерст ва сільсько го, лі со во го гос по дарств, охо ро-
ни нав ко лишньо го се ре до ви ща й управ лін ня вод-
ни ми ре сур са ми (Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft), а та-
кож На ціо наль но го пар ку До нау-Ау ен (Nationalpark 
Donau-Auen). Мета заходу – обговорити оригінальні 
підходи до охоронюваних територій та збереження 
природи в європейському контексті, що були 
узгоджені на Всесвітньому конгресі національних 
парків (Сідней, 12–19 листопада 2014 р.). Загалом 
у конференції взяли участь близько 250 експертів 
з п’яти кон ти нен тів, які предста ви ли більше 40 
пле нар них і 16 елек трон них стен до вих до по ві дей, 
були залучені до засідань понад 20 ро бо чих сек ці й, 
до ін те рак тив них дис ку сі й та ек скур сі й із чіт ким 
ак цен том на збе ре жен ня пар ків, лю дей і пла не ти 
впродовж подальших де ся ти літь.

Конференція відкрилася пленарними допо-
відями представників МСОП, міністерств екології 
Словаччини й Австрії, Федерації європейських 
парків (EUROPARC Federation), директора 
Національного парку До нау-Ау ен. Вони ак цен-
ту ва ли ува гу на тому, що охо ро ню ва ні те ри то рії 
мають за ли ша ти ся в цен трі всіх про ек тів сто сов но 
за хис ту при ро ди, але за умо ви, що буде збе ре же но 
біо різ но ма ніт тя як на гло баль ному, так і на ре гіо-
наль ному рівнях.

Зок ре ма, ге не раль ний ди рек тор МСОП Ін ґер 
Ан дер сен за зна чи ла: "На нас, як прак ти ків, осіб, 
які ухвалюють рі шен ня, при ро до за хис ни ків і, в 
остаточному підсумку, як «го ло сів при ро ди», по-
кла де на ве ли чез на від по ві даль ність – за без пе чи-
ти, щоб Сід нейські зо бов’язання (the Promise of 
Sydney) ста ли ре аль ним і по туж ним ру хом за змі ни. 
На цій кон фе рен ції ми маємо дати пош товх смі ли-
вим, пе ре тво рювальним і не гай ним діям що до охо-
ро ню ва них те ри то рій для по ліп шен ня еко но мі ки 
Єв ро пи та жит тя лю дей".

ЗАХИСТ ПРИРОДИ В ЄВРОПІ 

Міжнародна наукова конференція «Малий Сідней: охорона природи в Європі»

На фо ру мі від бу  ли ся се мі на ри та ворк шо пи з 
чо тирьох ос нов них тем: до сяг нен ня ці лей сто сов-
но збе ре жен ня при ро ди; під трим ка жит тя лю дей; 
вплив по лі ти ки й інс ти ту цій них за хо дів і парт-
нерст во, управ лін ня та роз ви ток по тен ціа лу й ре-
сур сів. У ході дис ку сій об го во ре ні про бле ми гло-
баль ної змі ни клі ма ту, збе ре жен ня цін них ді ля-
нок при ро ди в ма ло роз ви не них кра ї нах, про гра ма 
«На ту ра 2000» та її ос нов ні питання, спів пра ця з 
міс це ви ми гро ма да ми, еко ло гіч на по лі ти ка ві до-
мих ком па ній тощо. На кон фе рен ції «Little Sydney: 
Protecting Nature in Europe» були предста влені клю-
чо ві ви снов ки зі Все світньо го кон гре су на ціо наль-
них пар ків МСОП, вона ста ла плат фор мою для об-
го во рен ня пла нів щодо їх впро ва джен ня в Єв ро пі.

Велика увага приділялася молодим учасникам 
конференції. Зокрема, за підтримки WWF (Австрія) 
була сформована міжнародна команда юних 
фахівців, природозахисників і волонтерів. Вони 
зробили нестандартну доповідь, навівши приклади 

© Т.С. КАРПЮК, 2015

Ге не раль ний ди рек тор МСОП Ін ґер Ан дер сен

Inger Andersen, the IUCN Director General
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зі своєї діяльності, де ключовим повідомленням 
був заклик: «Дайте нам шанс реалізувати 
наші ідеї». Згодом на семінарі, присвяченому 

залученню молоді до природоохоронних заходів, 
запропонували напрямки роботи в цій сфері. 

У підсумку роботи форуму було відзначено 
успіхи, вказано на нові можливості та проблеми 
охоронюваних природних територій у Європі. 
Зазначено, що європейська частка світових 
об’єктів за кількістю природно-заповідного фонду 
більша, ніж у будь-якому іншому регіоні, проте 
існують і певні проблеми. Зокрема, сільське й 
інші галузі господарства, розвинена транспортна 
мережа та великі міста створюють високий тиск 
на охоронювані території. Хоча спроби Євросоюзу 
розв’язати цю проблему дають підстави сподіватися 
на добрі результати. Наприклад, завдяки унікальній 
мережі «Натура 2000», створеній відповідно до 
Директиви про оселища (the EU Habitats Directive), 
до розвинених європейських країн повернено 
деякі знакові види фауни, такі як бобер, вовк, 
орлан-білохвіст. Проте ефективне управління, 
фінансування та реалізація всіх директив і законів 
залишаються актуальними як для країн ЄС, так і 
для інших держав європейського континенту.

Від України у складі молодіжної команди 
в конференції взяли участь: А. Афанасьєва – 
студентка Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна; М. Борей – еко-
активіст з м. Одеси та Т. Карпюк – аспірантка 
Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного.

У програмі були також передбачені екскурсії, 
зокрема, учасники конференції мали змогу 
ознайомитися з історією та природою парку Донау-
Ауен. 

Т.С. КАРПЮК

Учасники Міжнародної конференції «Малий Сідней: охорона природи в Європі»

The participants of the Conference «Little Sydney: Protecting Nature in Europe»

Церемонія відкриття конференції

Opening of the conference

Екскурсія національним парком До нау-Ау ен

Excursion in the Danube-Auen National Park
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Рослини – невід’ємна складова існування 
біосфери і життя на Землі, автотрофні продуценти 
кисню в атмосфері та цілої низки важливих 
метаболітів, що використовуються людиною 
як харчові продукти, лікарські препарати та 
енергоносії. Безперечно, поза утилітарним 
сприйняттям, краса та досконалість представників 
царства Plantae здавна дарують людині естетичну 
насолоду, гармонізують її довкілля. Різноманітні 
фундаментальні та прикладні галузі знань, що 
вивчають рослини («plant science»), набувають 
дедалі більшої актуальності з огляду на зростання 
населення нашої планети, потреби в харчових 
ресурсах, альтернативних джерелах енергії та 
створенні стійких до несприятливих чинників 
навколишнього середовища сортів.

Між на род ний День рос лин (Fascination of Plants 
Day, FoPD) уже втре тє, під егі дою Єв ро пейської 
ор га ні за ції біо ло гії рос лин (European Plant Science 
Organisation, Брюс сель), від зна чи ли 18 трав ня 2015 
року у по над 50 кра ї нах сві ту. Зок ре ма, це кра ї ни 
Єв ро пи, Аме ри ки, Ле ван ту, Азії, Океа нії та Аф ри-
ки (ін те рак тив на мапа – на сто рін ці EPSO http://
www.plantday12.eu/map.htm). Близько 2000 ус та нов 
(нау ко во-до слід ні інсти ту ти, уні вер си те ти, бо та-
ніч ні сади, до слід ницькі цен три, на ціо наль ні пар-
ки, за по від ни ки, аг ро тех но ло гіч ні ком па нії, при-
ват ні ор га ні за ції тощо), а та кож ок ре мі ен ту зіасти 
− фло ристи, ден д ро ло ги, ланд шафт ні ди зай не ри, 
фер ме ри, са дів ни ки ор га ні зу ва ли від кри ті за хо-
ди на во лон терських за са дах. Їхньою ме тою було 
по ши рен ня знань у га лу зі наук про рос ли ни – бо-
та ні ки, еко ло гії, фі зіо ло гії, клі тин ної біо ло гії рос-
лин, біо- та на но тех но ло гії, ге не тич ної ін же не рії, 
сільсько го гос по дарст ва, збе ре жен ня біо різ но ма-
ніт тя тощо. Не менш ак ту аль ним є і по глиб лен ня 
при род ни чої ос ві ти та по ши рен ня «plant art» – на-
пря мів мис тецтва, пов'язаних із рос лин ним сві-

том – іке ба ни, фло ристи ки, лен дар ту, оформ лен ня 
гер ба рі їв, фо то гра фії, скульп ту ри, жи во пи су, ба ті-
ку та ін ших ці ка вих жанрів і сти лів. 

Ці за хо ди були від кри ті для ши ро ко го за га лу від-
ві ду ва чів: до рос лих (фа хів ців і не фа хів ців), ді тей 
до шкіль но го віку, шко ля рів і сту ден тів, які мали 
на го ду оз на йо ми ти ся з на пря ма ми до слі джень ла-
бо ра то рій і до лу чи ти ся до ви ко нан ня де монст ра-
цій них до слі дів, ці ка во про вес ти час у му зе ях і на 
вистав ках, взя ти участь у се мі на рах, майстер-кла-
сах, кон кур сах і вік то ри нах, пос піл ку ва ти ся з нау-
ков ця ми та ос ві тя на ми, по ді ли ти ся сво ї ми знан ня-
ми та вмін ня ми.

Науково-просвітницькі заходи до Третього 
міжнародного Дня рослин відбулися в Україні 
3–31 травня 2015 року. Ідею щодо при єд нан ня 
на шої кра ї ни до цієї іні ціа ти ви EPSO підтримав 
ака де мік НАН Ук ра ї ни Я.Б. Блюм, ди рек тор ДУ 
«Інсти тут хар чо вої біо тех но ло гії та ге но мі ки», на-
ціо наль ний ко ор ди на тор по дій до Дня рос лин в 
Ук ра ї ні від 2012 року; був сформований ос нов ний 
кластер про від них нау ко во-до слід них та ос віт ніх 
ус та нов (http://ifbg.org.ua/uk/166/ukrayina-i-svit-
vpershe-vidznachili-den-roslin). Про тя гом трьох 
трав не вих тиж нів усі охо чі мали мож ли вість без-
оп лат но від ві да ти від кри ті лек ції, пре зен та ції, те-

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РОСЛИН
Україна та світ 18 травня 2015 року відзначили Третій міжнародний День рослин 

© Ю. КРАСИЛЕНКО, 2015

Урочисте відкриття Третього міжнародного Дня 
рослин Національним Координатором, директором 
ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН 
України”, акад. НАН України Ярославом Борисовичем 
Блюмом

Opening of the "Fascination of Plants Day in Ukraine" by 
National Coordinator, Director of the Institute of Food 
Biotechnology and Genomics, National Academy of Sciences 
of Ukraine Prof. Yaroslav Blume
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ма тич ні кон кур си, ор га ні зо ва ні про від ни ми фа-
хів ця ми й ама то ра ми, де монст ра ції при род ни чих 
ек спе ри мен тів із за лу чен ням су час них ме то дів 
біо ло гіч них до слі джень, ек скур сії в оран же реї, по-
ман д ру ва ти в на ціо наль ні при род ні пар ки піш ки та 
ве ло си пе дом тощо. До цьо го річ но го Між на род но-
го Дня рос лин в Ук ра ї ні до тра ди цій них учас ни ків 
(ДУ «Інсти тут хар чо вої біо тех но ло гії та ге но мі ки 
НАН Ук ра ї ни», Інсти тут бо та ні ки іме ні М.Г. Хо-
лод но го НАН Ук ра ї ни, На ціо наль ний бо та ніч ний 
сад іме ні М.М. Гриш ка НАН Ук ра ї ни, Нав чаль-
но-нау ко вий центр «Інсти тут біо ло гії» Ки ївського 
на ціо наль ного уні вер си тету іме ні Та ра са Шев чен-
ка, Хар ківський на ціо наль ний уні вер си тет іме ні 
В.Н. Ка ра зі на, на ціо наль ні при род ні пар ки «Дер-
мансько-Ост розький» і «Го міль шанські ліси», еко-
ло го-ту ристич ний клуб «Слі до пи ти») до лу чи ли ся 
по над 30 ус та нов та ор га ні за цій із 15 міст кра ї ни. 
Це Бо та ніч ний сад іме ні ака де мі ка О.В. Фо мі на 
Нав чаль но-нау ко во го цен тру «Інсти тут біо ло гії» 
Ки ївсько го на ціо наль но го уні вер си те ту іме ні Та-
ра са Шев чен ка, На ціо наль ний нау ко во-при род-
ни чий му зей НАН Ук ра ї ни, Інсти тут зоо ло гії іме ні 
І.І. Шмаль гау зе на НАН Ук ра ї ни, Інсти тут ево лю-
цій ної еко ло гії НАН Ук ра ї ни, Інсти тут мо ле ку ляр-
ної біо ло гії та ге не ти ки НАН Ук ра ї ни, Дер жав ний 
при ро до знав чий му зей НАН Ук ра ї ни (м. Львів), 
На ціо наль ний уні вер си тет «Киє во-Мо ги лянська 
ака де мія», Одеський на ціо наль ний уні вер си тет 
іме ні І.І. Меч ни ко ва, Чер каський на ціо наль ний 
уні вер си тет іме ні Бо гда на Хмель ницько го (НДІ 
при род ни чих наук), На ціо наль ний авіа цій ний 

уні вер си тет (ка фед ра біо тех но ло гії), На ціо наль-
ний еко ло го-на ту ра лістич ний центр, Бо та ніч ний 
сад Львівсько го на ціо наль но го уні вер си те ту іме-
ні Іва на Фран ка, Біо сфер ний за по від ник «Ас ка-
нія-Но ва» іме ні Ф.Е. Фальц-Фей на На ціо наль ної 
ака де мії аг рар них наук Ук ра ї ни, На ціо наль ний 
ден д ро ло гіч ний парк «Со фі їв ка» НАН Ук ра ї ни, 
на ціо наль ні при род ні пар ки «Бузький Гард», «Гу-
цуль щи на», «Дес нянсько-Ста ро гутський», «Джа-
рил гацький», «По дільські Тов три», «Прип’ять-
Сто хід», вод но-бо ло т ні угід дя «Ба котська за то ка», 
екок луб «Зе ле на хви ля», при род ни чо-пі зна валь-
ний про ект «Зе ле ний ліх та рик», Гро мадська ор га-
ні за ція «Жін ки в нау ці» та сту дентське біо ло гіч не 
то ва рист во НаУКМА. Вар то за зна чи ти, що Ук ра ї-
на цьо го річ по сі ла дру ге міс це в сві ті за кіль кістю 
про ве де них за хо дів (127), між Поль щею (201) та 
Іта лі єю (72). Се ред цих за хо дів – 30 лек цій і 20 
майстер-кла сів, 22 де монст ра ції, 20 ек скур сій му-
зея ми, бо та ніч ни ми са да ми, на ціо наль ни ми пар-
ка ми й іс то рич ни ми цен тра ми міст Ук ра ї ни. Крім 
того, в рам ках Дня рос лин від був ся фо то кон курс 
«Plant Art and Photography Contest – Fascination of 
Plants Day–2015» з по даль ши ми вистав ка ми ро-
біт пе ре мож ців, які ві діб ра ло про фе сій не журі, а 
та кож фо то гра фій, що здо бу ли при зи гля дацьких 
сим па тій. Цьо го річ дея кі по дії в рам ках Третьо-
го між на род но го Дня рос лин від бу ли ся спіль но з 
лек ція ми, де монст ра ція ми, ек скур сія ми й ін ши-
ми нау ко ви ми та нау ко во-по пу ляр ни ми за хо да ми 
від мо ло дих уче них НАН Ук ра ї ни. Це «Дні нау ки. 
Весна» (16–26 травня) (http://dni-nauky.in.ua/), 

Карта подій до Третього 
міжнародного Дня рослин в 
Україні

Map of FoPD events in 
Ukraine
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Міжнародний день музеїв (18 травня) та Дні 
світла у Львові (16–17 травня). Різ но ма ніт ні за хо-
ди до Дня рослин відбулися по всій Україні (див. 
мапу). На жаль, Донецька та Луганська області, 
АР Крим через штучно утруднене переміщення 
та спілкування з колегами у зв’язку з агресивною 
політикою Російської Федерації були представлені 
на виставках у м. Києві лише фотографіями та 
художніми роботами, присвяченими флорі та міс-
це вим краєвидам. Найактивніші учас ни ки от ри-
ма ли сер ти фі ка ти. Спон со ра ми Дня рос лин висту-
пи ли: ком па нія «ОП ТЕК», фонд «Об'єднана по міч 
Ук ра ї ні», ди зай нер По лі на За біж ко (сту дія «Pine 
Top Craft»), фо то гра фи Ми хай ло Бо го маз і На та ля 
Шев чен ко, ху дож ник Ві та лій Бу га ра.

Де таль ну ін фор ма цію та про гра му міс це вих за-
хо дів до Третьо го між на род но го Дня рос лин роз мі-
ще но на офі цій ній сто рін ці Ук ра ї ни на сай ті EPSO: 
http://www.plantday12.eu/ukraine.htm. Ар хів по дій з 
на го ди Дня рос лин в Ук ра ї ні за 2012, 2013 та 2015 
роки («іс то рії ус пі ху» − «success stories»): http://
www.plantday12.eu/ukraine-success-story-2013.htm. 
Кон спект нау ко во-по пу ляр ної лек ції «На ві що пот-
ріб но вив ча ти рос ли ни?» мож на знай ти за по си-
лан ням: http://www.plantcell.org/site/teachingtools/
TTPB1LectureNotes_UkrainianVersion.pdf Ін те рак-
тив ну ін фор ма цію щодо Дня рос лин в Ук ра ї ні вмі-
ще но на сто рін ці у Фейс бу ці: https://www.facebook.
com/fopd.ukraine

Ю. КРАСИЛЕНКО

THIRD INTERNATIONAL «FASCINATION OF PLANTS DAY» IN UKRAINE

The Fascination of Plants Day (FoPD) has been 
launched in 2012 under the umbrella of EPSO 
(European Plant Science Organization) and supported 
by the majority of European, North- and South 
American, Asian, Australasian, and African countries. 
Ukraine adopted this society-oriented idea and hosted 
various public events related to basic plant science, 
agricultural research, nature conservation, biodiversity, 
education and arts. Many Ukrainian government 
and public organizations supported and organized 
FoPD events in 2012, 2013 and 2015, as well as the 
Universities in regional centers, botanical gardens, 
nature protection areas, colleges, primary schools, 
artists, and media. The scope of local events was broad: 
open lectures and workshops in plant research centers, 
international conferences, educational cycles of 
presentations, topiary art, physiology of flowering and 
many others, open day in botanical gardens, interactive 
games for primary school children, literature contest 
“Verbum de Plantis” and other events. Attendees of the 
FoPD events from all age groups had the opportunity 
to visit ecological routs in protected areas, recognize 
common and rare species with the botanists sharing 
the principles of field guides use and become informed 
about the main achievements of plant research in 
Ukraine. This year, some events dedicated to the 3d 
FoPD held from 1 to 31 of May have coincided with 
lectures, demonstrations, tours and other scientific and 
entertaining plant-related activities in the framework 
of the 9th All-Ukrainian Science Festival (May 19-21, 

2015) all over Ukraine, as well as with activities for the 
International Museum Day (May 18, 2015). Research 
institutions, universities, botanical gardens, natural 
science museums, national parks and many enthusiasts 
(landscape designers, biology teachers, plant artists, 
etc.) organized exciting educational activities for the 
whole family, telling about various aspects of plant 
life. Visitors participated in bike tours and excursions 
in national parks, plant identification quests, Western 
Blot analysis, herbarization and in vitro propagation 
workshops, plant art “Flower Power” fair, plant photos 
and “Flora Taurica” art-herbariums exhibitions, 
lectures about plant (nano)biotechnology, the Antarctic 
flora, Ukrainian Red Data Book species, plants in space 
(joint Ukraine-NASA experiments), etc.

The detailed program of FoPD events and success 
stories of May 2015 in Ukraine could be found at 
the official EPSO-Ukraine web page: http://www.
plantday12.eu/ukraine.htm. Interactive information 
about the FoPD in Ukraine is available in Facebook: 
https://www.facebook.com/fopd.ukraine. We hope to 
expand the circle of enthusiasts interested in plants and 
explain the importance of knowledge about them to 
public till the next FoPD in 2017. Let plants fascinate 
you!

YULIYA KRASYLENKO, Coordinator of FoPD 
events in Ukraine, PhD, Research Fellow,  

Institute of Food Biotechnology and Genomics,  
National Academy of Sciences of Ukraine 
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ДЕВІД ДЖОН ГАЛЛОВЕЙ / DAVID JOHN 
GALLOWAY

(07.05.1942 — 07.12.2014)
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У груд ні 2014 року ві ді йшов у віч ність ві до мий 
британський до слід ник, лі хе но лог Де від Гал ло вей. 
Уп ро довж ба гатьох ро ків він обі ймав клю чо ву по-
са ду в Природни чо му му зеї (ПМ) м. Лон до на, ко-
ор ди ну вав лі хе но ло гіч ні до слі джен ня в різ них ре-
гіо нах Пів ден ної пів ку лі, був пре зи ден том Між на-
род ної лі хе но ло гіч ної асо ціа ції та осо бисто спри яв 
на ла го джен ню кон так тів лі хе но ло гів ко лишньо го 
Ра дянсько го Сою зу з їх ні ми ко ле га ми із За хо ду.

Девід Гал ло вей на ро див ся 7 трав ня 1942 року в 
Ін вер кар гіл лі (Invercargill), на пів ден но му уз бе-
реж жі Но вої Зе лан дії. Тут про ми ну ли його шкіль ні 
роки, далі був уні вер си тет Ота го (м. Да неді н). Там 
Де від нав чав ся на фа куль те ті при род ни чих наук і 
в 1972 році за хис тив ди сер та цію з біо хі мії. Влас не 
тоді ж він по зна йо мив ся з Джейм сом Мар рі (James 
Murray), стар шим ви кла да чем хі мії, який з ен ту зі-
аз мом вив чав ли шай ни ки Но вої Зе лан дії. На жаль, 
Джеймс Мар рі за ги нув в ав то ка таст ро фі не вдов зі 

пі сля їхньо го зна йомст ва. За рік по тому уні вер-
си тет за про сив Пі те ра Джейм са (Peter James), на 
той час го лов но го лі хе но ло га від ді лу бо та ні ки ПМ 
м. Лон до на, для ство рен ня гер ба рію Джейм са Мар-
рі. Пі тер Джеймс пе ре бу вав у Да не ді ні впро довж 
шес ти мі ся ців, і зав дя ки збі гу цих обста вин Де від 
Гал ло вей за хо пив ся лі хе но ло гі єю. У 1973 році він 
от ри мав сти пен дію Спо лу че но го ко ро лівст ва (a 
Commonwealth Fellowship), яка дала змо гу про во-
ди ти нау ко ві до слі джен ня в ПМ (м. Лон дон) ра зом 
із Пі те ром Джейм сом. 

Уп ро довж 1973—1994 ро ків нау ко ва кар’єра 
Д. Гал ло вея була пов’язана з ПМ, де він от ри мав 
по са ду стар шо го (1982—1987), а зго дом — го лов-
но го нау ко во го спів ро біт ни ка (Principal Scientific 
Officer) та за ві ду ва ча лі хе но ло гіч но го від ді лен ня у 
від ді лі бо та ні ки цьо го Му зею.

Слід за зна чи ти, що не дав но опи са ні два роди, 
зок ре ма за про по но ва ний на честь Де ві да Гал ло вея 
рід Gallowayella S.Y. Kondr. et al. і рід Jesmurrayia S.Y. 
Kondr. et al. (на честь Джейм са Мар рі), міс тять-
ся в од ній кла ді (Xanthomendoza s.lat. під ро ди ни 
Xanthorioideae). Зна мен но, що ці два роди, опи са-
ні на честь двох но во зе ландських до слід ни ків, які 
зна ли один од но го, бу дуть зав жди по ряд у кла си-
фі ка цій ній сис те мі ли шай ни ків ро ди ни те ло схісто-
вих.

По над два де ся ти літ тя пра ці Де ві да Гал ло вея в 
ПМ були над зви чай но про дук тив ни ми. Вра жає 
кіль кість його нау ко вих пуб лі ка цій, зок ре ма, пер-
ше ви дан ня «Фло ри ли шай ни ків Но вої Зе лан дії» 
(«Flora of New Zealand Lichens» (Galloway, 1985)). У 
1987 році на Між на род но му бо та ніч но му кон гре-
сі в Бер лі ні вче но го оби ра ють пре зи ден том Між-
на род ної лі хе но ло гіч ної асо ціа ції. Де від пи шав ся 
тим, що змі нив на цьо му пос ту Мей со на Хей ла, на 
той час стар шо го нау ко во го спів ро біт ни ка Смі со-
нівсько го інсти ту ту (США), вне сок яко го в роз ви-
ток лі хе но ло гії Д. Гал ло вей ви со ко по ці но ву вав. 

Про тя гом 1987—1992 ро ків Де від був за дія-
ний в ор га ні за ції кіль кох між на род них фо ру мів, 
пов’язаних із Між на род ною лі хе но ло гіч ною асо-
ціа ці єю, яку він у цей пе рі од очо лю вав. Уче ний 
був ха риз ма тич ною осо бистістю, та ла но ви тим 

Девід Галловей біля будинку Е. Ахаріуса в м. Вандстена, 
2013 р. (фото Е. Фаркаш)
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ор га ні за то ром сим по зіу мів, яс к ра вим ве ду чим за-
сі дань і ці ка вим до по ві да чем. Ще в 1989 році на 
мі ко ло гіч но му кон гре сі в Ре ген сбур зі він за про по-
ну вав І. Чар не фель ту (м. Лунд, Шве ція) ста ти його 
наступ ни ком на по са ді пре зи ден та Між на род ної 
лі хе но ло гіч ної асо ціа ції. Д. Гал ло вей ві ді грав про-
від ну роль в ор га ні за ції між на род но го лі хе но ло гіч-
но го сим по зіу му в Шве ції. Він особ ли во вті шав ся 
мож ли вістю від ві да ти бу ди нок за снов ни ка лі хе но-
ло гії, шведсько го лі ка ря Ері ка Аха ріу са в міс теч ку 
Вандсте на.

Уп ро довж 22-х ро ків ро бо ти в ПМ Де від Гал ло-
вей зро бив сут тє вий вне сок у роз ви ток лі хе но ло гії, 
сис те ма ти ку та біо гео гра фію ли шай ни ків, в іс то-
рію цієї нау ки.

Дея кі нау ко ві ре зуль та ти, от ри ма ні вче ним, ві-
доб ра же ні в 95-му томі «Ліхенологічної бібліотеки» 
(Bibliotheca Lichenologica), що ви йшов дру ком до 
його 65-річ чя в 2007 році. Тут на ве де но пе ре лік 
пуб лі ка цій Д. Гал ло вея, який на той час міс тив 319 
назв, зок ре ма такі фун да мен таль ні пра ці, як «Flora 
of New Zealand Lichens» (1985), «Tropical Lichens: 
Their Systematics, Conservation, and Ecology» (1991), 
«New Zealand Lichens, Checklist, Key and Glossary» 
(1997, with W.M. Malcolm) і чис лен ні мо но гра фії.

У 1994 році Д. Гал ло вей з дру жи ною пе ре їха ли до 
Но вої Зе лан дії. Спо чат ку вони меш ка ли на бе ре зі 
річ ки Клата в до во лі глу хій міс це вості цен траль но-
го Ота го, на Пів ден но му ост ро ві, а зго дом зна йшли 
нову до мів ку в мальов ни чо му міс теч ку Да не дін.

У 2008 році ми мали на го ду оз на йо ми ти ся з 
фун да мен таль ни ми до слі джен ня ми Д. Гал ло вея, 
коли ви йш ло дво том не пе ре ви дан ня «Фло ри ли-
шай ни ків і лі хе но філь них гри бів Но вої Зе лан дії» 
(«Flora of New Zealand Lichens, Lichen-Forming 
and Lichenicolous fungi»). Це вра жаю ча за об ся гом 
і змістом пра ця: 2261 сто рін ка, з них біб ліо гра фія 
ви кла де на на 181 сто рін ці. За га лом у ви дан ні оп-
рацьо ва но 1707 так со нів, які на ле жать до 354 ро дів. 
Цей про ект був за по чат ко ва ний ще в часи, коли 
Де від Гал ло вей пра цю вав у Лон до ні.

За цю мо но гра фію та інші до слі джен ня в га лу-
зі лі хе но ло гії вче но го удостої ли най ви щої на го ро-
ди Між на род ної лі хе но ло гіч ної асо ціа ції — ме да лі 
Аха ріу са, він та кож від зна че ний ме дал лю Хат то на 
(«Hutton Medal») Ко ро лівсько го то ва рист ва Но-
вої Зе лан дії — за високу майстерність у нау ках про 
рос ли ни.

У 1990-ті роки зав дя ки люб’язній до по мо-
зі Д. Гал ло вея ми мали на го ду де кіль ка ра зів пра-

цю ва ти в ІКМ у Лон до ні (по три мі ся ці що ро ку 
за під трим ки Ко ро лівсько го то ва рист ва Ве ли кої 
Бри та нії). За ча сів пе ре бу ван ня там Де ві да ІКМ 
став цен тром лі хе но ло гіч них до слі джень у Пів ден-
ній пів ку лі. Влас не зав дя ки тому, що вче ний здій-
сню вав ре ві зію ви до во го різ но ма ніт тя ро дів Sticta і 
Pseudocyphellaria у сві то во му мас шта бі, в Му зеї зна-
хо ди ла ся ве ли чез на ко лек ція зраз ків ли шай ни ків 
цих ро дів із різ них ре гіо нів Пів ден ної пів ку лі. Тому 
в нас була уні каль на мож ли вість упер ше про вес-
ти спе ці аль не вив чен ня лі хе но філь них гри бів, які 
па ра зи ту ють на ли шай ни ках ука за них ро дів. Слід 
за зна чи ти, що їхні представ ни ки ши ро ко роз по-
всю дже ні в Пів ден ній пів ку лі, отож ми мали на го-
ду пе ре гля ну ти де кіль ка ти сяч зраз ків ли шай ни ків. 
Ре зуль та ти до слі джень опуб лі ко ва ні в низ ці ста тей, 
де та кож опи са но кіль ка но вих для нау ки ро дів і по-
над 10 но вих для нау ки ви дів лі хе но філь них гри бів.

Де від Гал ло вей був ви со ко ос ві че ною лю ди ною з 
ши ро ким діа па зо ном за ці кав лень у різ них сфе рах 
куль ту ри. Він був ве ли ким ша ну валь ни ком те ат-
ру, до б ре обіз на ним та кож у мис тецтві та ху дож-
ній лі те ра ту рі. Влас не зав дя ки за хо п лен ню те ат ром 
учений по зна йо мив ся зі сво єю дру жи ною — опер-
ною спі вач кою Пет рі ші єю Пей н. Скрізь, де ро ди-
на Гал ло ве їв пе ре бу ва ла впро довж три ва ло го часу, 
Де від ор га ні зо ву вав лі те ра тур ні гурт ки, там на що-
тиж не вих зі бран нях жва во об го во рю ва ли ся ху дож-
ні тво ри різ них ав то рів. У 1993 році ме ні по та ла ни-
ло по бу ва ти на та ко му об го во рен ні «Бі лої гвар дії» 
М. Бул га ко ва. Д. Гал ло вей ці ка вив ся, на скіль ки 
змі ни ли ся ті міс ця в Киє ві, які так майстер но опи-
са ні письмен ни ком. Він пи шав ся тим, що міг по-
зна йо ми ти чле нів лі те ра тур но го гурт ка з гос тем 
з ук ра їнсько го м. Киє ва, про який вони чи та ли в 
зна ме ни то му ро ма ні. Мрія ло ся, що Де від осо бисто 
за ві тає до сто ли ці Ук ра ї ни. Од нак у 1994 році ро ди-
на Гал ло ве їв пе ре їха ла до Но вої Зе лан дії, і по до рож 
до Киє ва так і за ли ши ла ся в за ду мах.

Ці ка вим був стиль Де ві да го ту ва ти стат ті. Він 
по чи нав цю ро бо ту з най більш «ма руд ної» час ти-
ни — пе ре лі ку ци то ва ної лі те ра ту ри. Якщо пе ре лік 
за вер ше но, то Д. Гал ло вей вва жав, що стат тю мож-
на на пи са ти за дві—три го ди ни, і справ ді ро бив це 
дуже швид ко. Збоку зда ва ло ся, що він просто си-
дить за фор те піа но і на грає якусь нову річ, щоб зро-
зу мі ти, чи вар то її три ма ти в сво їй ко лек ції, чи ні.

Нам до ве ло ся бути учас ни ком друж ніх бе сід Де-
ві да з нор везьким лі хе но ло гом Пе ром Маг ну сом 
Йор ген се ном, він час то пра цю вав у ПМ у зв’язку 
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з лек то ти пі фі ка ці єю зраз ків К. Лін нея, що там збе-
рі га ють ся, ба чи ти за хо п лен ня Д. Гал ло вея авст ра-
лійським лі хе но ло гом Дже ком Ілік сом (той від ві-
ду вав Му зей з ме тою так со но міч ної ре ві зії ок ре мих 
так со нів ли шай ни ків). Друж ні взає ми ни єд на ли 
Де ві да з ін шим авст ра лійським лі хе но ло гом з Го-
бар та — Гін та ра сом Кан тві ла сом (він за та кою ж 
сти пен дію, як і Д. Гал ло вей у 1970-х, мав на го ду 
пра цю ва ти з ти по ви ми ко лек ція ми ПМ уже в 1990-
ті). Ба га то до во ди ло ся чути про шведсько го ко ле гу 
Лар са Ар від со на, з яким Де ві да пов’язували ро дин-
ні сто сун ки. 

Д. Гал ло вей був пре крас ним ко рес пон ден том, 
вів лис ту ван ня з чис лен ни ми ко ле га ми з різ них 
кон ти нен тів. Ба га то лі хе но ло гів збе рі га ють його 
яс к ра ві, за зви чай дуже люб’язні та вод но час вель-
ми ін фор ма тив ні лис ти, які зав жди при єм но чи та-
ти. Час то він по чи нав з опи су се зо ну, роз по ві дав, 
як роз кві та ють різ ні кві ти в його са доч ку, від так де-
таль но опи су вав стат ті, які більш-менш під го тов-
ле ні до дру ку, і склад но щі, що ви ни ка ли з по шу ком 
ти по вих зраз ків у ста рих гер ба рі ях. За ви сло вом 
Ін гва ра Чарн фель та (Kärnefelt et al., 2015), май же 
кож ний лист по чи нав ся зі слів по дя ки: «Thank you 
so much for your very lovely letter which I read out to 
Patricia and which we both enjoyed very much…». На 
жаль, ос тан ні ми ро ка ми ми спіл ку ва ли ся з Де ві дом 
не так уже й час то, от ри ма ти лис та від ньо го було 

ра діс ною по ді єю, яка да ва ла за ряд твор чої на сна ги 
на три ва лий час.

Ос тан ній раз Д. Гал ло вей був у Єв ро пі в 2013 
році на фо ру мі Скан ди навсько го лі хе но ло гіч но-
го то ва рист ва у м. Ван дсте на (див. фото). Тоді він 
ви го ло сив до по відь про роз ви ток лі хе но ло гіч них 
до слі джень за лис ту ван ням Ері ка Аха ріу са (Eric 
Acharius) та Уло фа Швар ца (Olof Swartz), що була 
опуб лі ко ва на в «Graphis Scripta» (2014, ви пуск 26). 
Як і в ін ших ви пад ках, Де від здій снив ве ли чез ну 
ро бо ту з роз шу ку та ко пію ван ня всіх ві до мих лис тів 
на зва них ко рес пон ден тів. Така до по відь з ве ли кою 
ці ка вістю спри йма ла ся мо лод ши ми до слід ни ка-
ми у Шведсько му куль тур но му цен трі. Міс ци на ця 
ото че на ланд шаф та ми з се ре до ви щем і по знач ка-
ми меж ді ля нок, які мало змі ни ли ся від ча сів Ері ка 
Аха ріу са, ос танньо го учня Кар ла Лін нея. Під час 
фо ру му Де від, спов не ний енер гії та но вих за ду мів, 
об го во рю вав із ко ле га ми особ ли вості під го тов ки 
«Іс то рії лі хе но ло гії». На жаль, цим пла нам уже не 
су ди ло ся здій сни тись.

7 груд ня 2014 року в хос пі сі громади Ота го (м. 
Да не дін) на 72-му році жит тя, пі сля не три ва лої хво-
ро би, Де від Гал ло вей по мер. Його пам’ятатимуть 
чис лен ні дру зі та ко ле ги, ре зуль та ти його до слі-
джень та фун да мен таль ні мо но гра фії слу гу ва ти-
муть фа хів цям ще ба га то ро ків.

С.Я. КОНДРАТЮК
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На жаль, кі нець 2014 року по зна че ний втра та ми 
фа хів ців у га лу зі лі хе но ло гії. Пі сля від хо ду у віч-
ність Де ві да Джо на Гал ло вея (див. по ві дом лен ня в 
цьому номері) на дійш ла сум на звіст ка з Ні меч чи-
ни — по мер ла Іри на Ле о ні дів на На вроцька. 
    ... Спо ми ни по вер та ють мене в ті часи, коли за 
під трим ки та до по мо ги то дішньо го пре зи ден та 
Між на род ної лі хе но ло гіч ної асо ціа ції (МЛА) Де-
ві да Гал ло вея і швей царсько го лі хе но ло га Хрісто фа 
Шей дег ге ра нам ви да ла ся щас ли ва на го да бра ти 
участь у ро бо ті дру го го сим по зіу му МЛА, що від-
бу вав ся у Шве ції в 1992 році. На фо ру мі ми мали 
зуст рі чі як із Де ві дом Гал ло ве єм, так і з ін ши ми 
зна ни ми представ ни ка ми стар шо го по ко лін ня лі-
хе но ло гів з різ них кра їн (Гун нар Де ге лі ус, Рольф 
Сан те сон, Йо зеф Пельт) і їх ні ми мо лод ши ми ко ле-
га ми, але вже до б ре ві до ми ми на той час фа хів ця ми 
(Ру ланд Мо берг, Лейф Ті бел, Де від Хав кс ворс, Йо-
зеф Га фель нер, Ін гвар Чар не фельт тощо). Участь у 
цьо му сим по зіу мі дала змо гу за по чат ку ва ти ба га то-
річ не плід не спів ро біт ництво. На жаль, Іри на Ле о-
ні дів на не змог ла долучатися до реалізації ба гатьох 
із цих пла нів за ста ном здо ров’я. Звіст ка про те, що 
в груд ні 2014 року не ста ло двох лі хе но ло гів — Де-
ві да Гал ло вея та Іри ни Ле о ні дів ни На вроцької — 
зно ву по єд на ла цих до слід ни ків у часі. 

І.Л. На вроцька на ро ди ла ся 12 черв ня 1946 року 
в м. Киє ві в ро ди ні служ бов ців. Пі сля за кін чен ня 
Ки ївської се редньої шко ли № 53 у 1964 році по ча-
ла пра цю ва ти в Інсти ту ті бо та ні ки АН УРСР, а вже 
за рік всту пи ла до Ки ївсько го дер жав но го уні вер-
си те ту іме ні Т.Г. Шев чен ка (на ве чір нє від ді лен ня), 
який за кін чи ла за спе ці аль ністю біо лог-бо та нік, 
ви кла дач біо ло гії та хі мії.

Уп ро довж 32-х ро ків ро бо ти в Інсти ту ті бо та ні ки 
АН УРСР Іри на Ле о ні дів на за йма ла ся до слі джен-
ня ми ли шай ни ків: спер шу вона пра цю ва ла у від ді лі 
ниж чих рос лин стар шим ла бо ран том (1964—1970), 
від так ін же не ром у від ді лі мі ко ло гії та лі хе но ло гії 
(1970—1976), мо лод шим нау ко вим спів ро біт ни-
ком у від ді лі аль го ло гії та лі хе но ло гії (1976—1986), 
нау ко вим спів ро біт ни ком у ла бо ра то рії лі хе но ло гії 
та бріо ло гії (1986—1989), зго дом — стар шим нау-
ко вим спів ро біт ни ком у від ді лі спо ро вих рос лин 
(1989 — 1996).

Роз по чи на ла до слід ни ця своє зна йомст во з ли-
шай ни ка ми під ке рів ництвом М.Ф. Ма ка ре вич, ві-
до мо го в сві ті лі хе но ло га та бо та ніч но го гео гра фа, 
знав ця ли шай ни ків Ук ра їнських Кар пат і ба гатьох 
ін ших ре гіо нів ко лишньо го Ра дянсько го Сою зу. 
Влас не за настав ництва Ма рії Фло ріа нів ни Іри на 
Ле о ні дів на про ве ла ка ме раль ну об роб ку та іден-
ти фі ка цію ли шай ни ків Пів дня Ук ра ї ни за збо ра ми 
М.Ф. Ма ка ре вич, ре зуль та ти яких були опуб лі ко-
ва ні в 1975—1976 ро ках. У цей час І.Л. На вроцька 
оп ра цю ва ла дея кі так со но міч ні гру пи ли шай ни ків 
з Да ле ко го Схо ду Ро сії за збо ра ми різ них ко лек-
то рів. Се ред оп ри люд не них зна хі док був но вий 
для нау ки вид Xylographa orientalis Navrotska (На-
вроцька, 1976). 

Під ке рів ництвом М.Ф. Ма ка ре вич Іри на Лео-
ні дів на під го ту ва ла й ус піш но за хис ти ла кан ди-
датську ди сер та цію «Ли шай ни ки бу ко вих лі сів Ук-
ра ї ни» (1984). 

За час ро бо ти в Інсти ту ті І.Л. На вроцька бра ла 
участь у вив чен ні пи тань фло ри та сис те ма ти ки ок-
ре мих груп ли шай ни ків, а та кож гео гра фіч но го по-
ши рен ня ли шай ни ків Ук ра їнських Кар пат. 

Особ ли вим ета пом у твор чо му жит ті до слід ни ці 
була її участь у під го тов ці «Ат ла са географического 
распространения лишайников Украинских 
Карпат», що з’явився дру ком у 1982 році 
(Макаревич и др., 1982). Для цьо го ви дан ня Іри на 
Ле о ні дів на ра зом з Ін ною Во ло ди ми рів ною Юді-
ною ви ко на ли ос нов ний об сяг ко піт кої ро бо ти — 
під го тов ку кар то гра фіч них ма те ріа лів щодо по ши-
рен ня ли шай ни ків, ві до мих на той час для те ри то рії 
Ук ра їнських Кар пат. Для кож но го виду на во ди ли-
ся кар ти із по зна чен ня ми всіх то діш ніх ло ка лі те тів. 
Слід на го ло си ти, що до те пер у сві то вій прак ти ці 
опуб лі ко ва но всьо го де кіль ка ро біт із кар то гра фіч-

НАВРОЦЬКА  ІРИНА  ЛЕОНІДІВНА (12.06.1946 — 24.12.2014)
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ни ми ма те ріа ла ми, що міс ти ли близько 900 так со-
нів од но го ре гіо ну, і се ред них «Ат лас …» — одне з 
пер ших та ких ви дань.

У 1980-ті роки Іри на Ле о ні дів на до лу чи ла-
ся до під го тов ки ма те ріа лів про ок ре мі так со ни 
ли шай ни ків для «Крас ной кни ги СССР» (1984). 
І.Л. На вроцька здій сни ла ве ли ку ро бо ту щодо оп-
ра цю ван ня ці лої низ ки так со нів для чер го вих ви-
пус ків «Фло ри ли шай ни ків Ук ра ї ни». Біль ша час-
ти на та ких так со нів (зок ре ма представ ни ки ро дин 
Candelariaceae, Phlyctidaceae, Lecanoraceae, від-
по від но роди Ochrolechia,  Lecania,  Haematomma, 
Candelaria, Candelariella, Phlyctis тощо) опуб лі ко ва-
на в дру го му ви пус ку дру го го тому «Фло ри» (Окс-
нер, 1993). Од нак ре зуль та ти ре ві зії роду Lecanora 
оп ри люд не ні в ос танньо му (третьо му) ви пус ку 
дру го го тому «Фло ри» в 2010 році (Окс нер, 2010). 
Іри на Ле о ні дів на була за дія на у ви ко нан ні ві дом-
чої те ма ти ки «Кри ти ко-сис те ма тич не та еко ло го-
це но тич не вив чен ня ли шай ни ків УРСР та СРСР», 
«Мак ро мо ле ку ляр на так со но мія дея ких кри тич них 
груп лі хе ноф ло ри СРСР» і «Еко ло го-біо ло гіч не та 
фло ристи ко-так со но міч не вив чен ня об рос тань 
різ них ма те ріа лів в умо вах во ло гих суб тро пі ків 
СРСР». Ок рім того, вона бра ла участь у ви ко нан ні 
те ма ти ки «Фло ристи ко-так со но міч не, еко ло гіч не 
та хо ро ло гіч не вив чен ня дея ких груп мак ро мі цет-
них гри бів, ли шай ни ків і мо хо по діб них УРСР та 
УНР», що реа лі зо ву ва лась у спів дії Інсти ту ту бо та-
ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го та Крає знав чо го му зею 
м. Бу да пеш та (Угор щи на).

У 1990-ті роки Іри на Ле о ні дів на скон цен тру ва-
ла ува гу на вив чен ні ли шай ни ків за по від них те ри-
то рій на шої кра ї ни. З її участю опуб лі ко ва ні зве-
ден ня щодо ви до во го різ но ма ніт тя Кар патсько го 
біо сфер но го за по від ни ка, Ук ра їнсько го сте по во го 
за по від ни ка тощо. Крім того, вона до лу чи ла ся до 
ком плекс них до слі джень впли ву на слід ків ава рії 
на ЧАЕС стосовно особ ли востей на ко пи чен ня ра-
діо нук лі дів в еко систе мах ши ро ко лис тя них лі сів 
лі со вої зони Ук ра ї ни, ви зна чен ня вмісту біл ків у 
ли шай ни ках різ них так со но міч них груп.

У 1990-ті роки Іри на Ле о ні дів на бра ла ак тив-
ну участь у ка ме раль ній об роб ці й іден ти фі ка ції 
ли шай ни ків різ них ре гіо нів Із ра ї лю, у під го тов ці 
зве де но го спи ску (чек-ліс та) ли шай ни ків і лі хе но-
філь них гри бів цієї кра ї ни (Kondratyuk et al., 1996).

За га лом І.Л. На вроцька опуб лі ку ва ла близько 70 
нау ко вих праць. 

Іри на Ле о ні дів на була ак тив ною і в гро мадсько-
му жит ті Інсти ту ту, не од но ра зо во оби ра лася проф-

ор гом від ді лу, го ло вою пер вин ної ор га ні за ції То-
ва рист ва охо ро ни пам’ятників історії та куль ту ри. 
Впро довж ба гатьох ро ків вона бу ла вче ним сек ре-
та рем Спе ціа лі зо ва ної ради з за хис ту ди сер та цій-
них ро біт. І.Л. На вроцьку по ва жа ли ко ле ги з різ них 
від ді лів, але най те п лі ши ми в неї були сто сун ки з 
лі хе но ло га ми І.В. Юді ною, Н.Г. Без ніс та О.Ф. Со-
ло ні ною, з яки ми вона ра зом пра цю ва ла впро довж 
ба гатьох ро ків у лі хе но ло гіч но му гер ба рії. 

У від ді лі лі хе но ло гії були представ ле ні різ ні ві-
ко ві гру пи нау ков ців (цим за без пе чу ва ла ся наступ-
ність по ко лінь), і нам, мо лод шим спів ро біт ни кам, 
по щасти ло біль ше діз на ти ся про на ших ко ри фе-
їв — А.М. Окс не ра і М.Ф. Ма ка ре вич — від стар-
ших ко лег, зок ре ма О.Б. Блю ма, Є.Г. Ко па чевської 
та І.Л. На вроцької. Іри на Ле о ні дів на роз по ві да ла 
про пристрасть М.Ф. Ма ка ре вич до ху дожньої лі-
те ра ту ри, її обіз на ність у ца ри ні мис тецтва, а та кож 
про те, як її «по бою ва ли ся» спів ро біт ни ки ін ших 
від ді лів Інсти ту ту, бо ж мала ре пу та цію дуже прин-
ци по во го та ви мог ли во го нау ков ця. Ми чули опо-
ві ді про за хист док торської ди сер та ції М.Ф. Ма ка-
ре вич у Бо та ніч но му інсти ту ті імені В.Л. Комарова 
АН СРСР (м. Ле нін град), де Ма рія Фло ріа нів на 
не по го ди ла ся з жод ним за ува жен ням опо нен тів. 
Іри на Ле о ні дів на за пам’ятала М.Ф. Ма ка ре вич як 
дуже чуй ну, ви со ко ін те лі гент ну лю ди ну, з ши ро-
ким спек тром інтересів у ца ри ні ду хов ної куль ту ри. 
Зав дя ки О.Б. Блю му, Є.Г. Ко па чевській та І.Л. На-
вроцькій нам до нес ли ат мо сфе ру спіл ку ван ня на-
ших настав ни ків — А.М. Окс не ра та М.Ф. Ма ка-
ре вич, того світ ло го по ко лін ня вче них-ен цик ло пе-
дистів, які тво ри ли сла ву на шо го Інсти ту ту. 

Іри на Ле о ні дів на була тур бот ли вою і муд рою ма-
тір’ю для сво го сина Ан д рія Ана то лі йо ви ча, який 
та кож за кін чив біо ло гіч ний фа куль тет Ки ївсько го 
дер жав но го уні вер си те ту іме ні Т.Г. Шев чен ка.

На жаль, моє спіл ку ван ня з І.Л. На вроцькою 
вия ви ло ся до во лі ко рот ким. У 1996 році за ста ном 
здо ров’я вона була зму ше на за ли ши ти Інсти тут, і 
від то ді вже не мала змо ги за йма ти ся лі хе но ло гі єю. 
Піз ні ше її ро ди на ви ї ха ла до Ні меч чи ни, там Іри на 
Ле о ні дів на і по хо ва на.

Ви слов лює мо щире спів чут тя чо ло ві ко ві Іри ни 
Ле о ні дів ни Ана то лію Іва но ви чу На вроцько му та 
сім’ї її сина Ан д рія, всім близьким у зв’язку з не-
по прав ною втра тою. Світ ла пам'ять про Іри ну Ле о-
ні дів ну На вроцьку збе ре жеть ся в на ших сер цях, до 
її пуб лі ка цій ще не раз звертатимуться ко ле ги-лі-
хе но ло ги. 

С.Я. КОН Д РА ТЮК
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Українські ботаніки з глибоким сумом сприйняли 
звістку про те, що 31 березня 2015 р. на 90-му році 
життя відійшов у вічність видатний угорський 
учений, педагог і організатор науки, професор 
Ондраш Терпо. Людина доброго серця, відданий 
син словацького та угорського народів. З іменем 
ученого пов’язані дослідження в галузі системати-
ки судинних рослин, зокрема родів Pyrus L. і 
Vitis L., флористики, в т.ч. синантропної флори, 
інтродукції рослин, історії науки. 

Ондраш Терпо (András Terpó) народився 13 черв- 
ня 1925 року в с. Вайковце округу Кошице в 
Чехословаччині (тепер Словацька Республіка). 
У місті Кошице він навчався в гімназії (1937–
1944), продовжив студії на факультеті садівництва 
Будапештського сільськогосподарського універси-
тету (1951–1956), де під керівництвом професора  
З. Карпаті захистив дипломну роботу. 

З кінця 50-х років ХХ ст. З. Карпаті та О. Терпо   
виступили ініціаторами закладення ботанічного 
саду при Інституті садівництва та виноградарства 
(тепер Університет садівництва та харчової про-
мисловості, який є структурним підрозділом Буда-
пештського  університету Корвінус), а в 1962 р. О. Тер-

по став першим його директором. Роботи в ново-
створеній установі були зосереджені на досліджен-
ні цінних плодових культур Угорщини, серед яких 
особливу увагу приділяли родам Pyrus, Malus Mill., 
Vitis тощо. Вчений обрав рід Pyrus об’єктом спеці-
ального дослідження для кандидатської дисертації, 
яку успішно захистив у 1958 р. Він вивчив природ-
но-видову диференціацію роду, подав систему єв-
ропейських і західно-азійських таксонів цієї групи, 
з’ясував сучасне їхнє поширення, проаналізував 
походження тощо, а також описав нові для науки 
види та гібриди: Pyrus decaisneana Terpó, P. × hazs-
linszkyana  Terpó, Р.  kárpátiana Terpó, P.  magyarica 
Terpó, P.  mecsekensis  Terpó, P. ×  mohacsyana  Terpó, 
P. × pannonica Terpó, P. × pomazensis Terpó, P. × prae- 
norica  Terpó, P.  ×  transdanubica Terpó та внутріш-
ньовидові таксони:  P.  nivalis Jacq. var.  orientalis 
Terpó (P. nivalis Jacq. subsp. orientalis (Terpó) Terpó), 
P.  ×  pannonica var. pannonica Terpó, P.  ×  pannonica 
var. laurifolia Terpó, P.  pyraster Burgds. var. penzesiana 
Terpó, зробив номенклатурні комбінації: P. pyraster 
subsp. achras (Wallr.) Terpó var. elongata (Nyár) Terpó, 
var. brachypoda (Kern.) Terpó. Ці результати узагаль-
нені автором у монографії «Magyarország vadkörtéi» 
[Piri Hungariae] (1960). О. Терпо цікавився й інши-
ми систематичними групами рослин. Досліджуючи 
Prunus mahaleb L., з’ясував, що вид представлений 
двома географічними расами. Спеціальні дослі-
дження з систематики та географії присвячені ви-
дам роду Arum, зокрема автором описано Arum × sooi 
Terpó, у складі A. maculatum L. – f. spathulatum Ter-
pó та, на честь свого вчителя, var. karpatii Terpó, а у 
складі A. alpinum Schott & Kotschy – var. pannonicum 
Terpó та f. javorkae Terpó. А рід Vitis був обраний 
об'єктом дослідження для  докторської дисертації, 
яку О. Терпо успішно захистив у 1989 р. Цей рід до-
сліджений ученим різнобічно, зокрема він вивчав 
біологію, морфологію, анатомію, географію та 
екологію, походження, історію культивування та 
розповсюдження його представників. Слід відзна-
чити, що автор здійснив численні експедиції в різні 
регіони Європи та Азії, що дало йому змогу зібрати 
унiкальний матеріал при вивченні природних по-
пуляцій видів.

Результати досліджень із систематики опублі-
ковані О. Терпо в численних наукових журна лах і 
монографіях, зокрема у «Flora Europea» (1968), для 
якої учений опрацював роди Cydonia Mill., Pyrus, 
Malus, а також у «Növényhatározó. Magyar Flóra» 
(1968) – рід Vitis. Основна бібліографія вченого, 

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА OНДРАША ТЕРПО 
1925 – 2015



294 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2015, 72(3)

опублікована з нагоди його 70-річчя, була подана 
словацьким колегою і добрим другом професора 
О. Терпо д-ом С. Мохнацьким (Ботанічний сад 
Кошицького університету імені П.Й. Шафарика) у 
часописі «Thaiszia» (1995)*. 

Від 1971 до 1989 року О. Терпо очолював кафедру 
ботаніки Аграрного університету в Годолло. Він є 
автором кількох підручників із ботаніки, низки 
ґрунтовних наукових праць з агроботаніки та 
садівництва. 

Учений здійснював і флористичні дослідження.  
Так, із кінця 80-х років ХХ ст. він вивчає рослин-
ний покрив м. Будапешта, спеціально зосереджу-
ється на флорі міських екотопів, а також досліджує 
поширення видів адвентивних рослин, наприк-
лад Helianthus  decapetalus L. i Asclepias  syriaca L., 
Iva xanthiifolia Nutt., Ambrosia artemisiifolia L. тощо, 
яким присвячує низку праць, опублікованих в 
угорських і зарубіжних журналах. 

Напевно, в цей час у нього вже визріла дум-
ка про необхідність консолідації зусиль ботаніків 
Карпатського регіону для вивчення синантроп-
ної флори та рослинності, а саме започаткування 
міжнародної наукової конференції «Anthropization 
and Environment of Rural Settlements. Flora 
and Vegetation». Органiзацiя циклу наступних 
конференцiй, присвячених вивченню рослинного 
покриву сільських поселень і міст у рiзних країнах, 
була його оригінальною ідеєю, котрою він трива-
лий час із ентузіазмом опікувався. За ініціативи 
О. Терпо та С. Мохнацького перша конференція 
була проведена в 1994 р. у Словаччині та Угорщи-
ні. Пізніше такі міжнародні форуми відбувалися 
в Угорщині (1996, 2006), Словаччині (1998, 2004, 
2012), Польщі (2000, 2008, 2014) та Україні (2002, 
2010). Під час перших зібрань увага була сфокусо-
вана на обговоренні результатів дослідження різ-
них аспектів флори та рослинності малих міст, ру-
деральних і сегетальних рослинних угруповань, які 
мали певну урбано-флористичну спрямованість. У 
цей період західноєвропейські ботаніки, зокрема 
німецькі, зосередилися на вивченні рослинного 

покриву великих міст і мегаполісів. Згодом коло 
досліджень учасників конференції розширилося, 
а останніми роками домінуючою стала тематика 
глобальних фітоінвазій та їх перебігу в Карпат-
ському регіоні. Нині ці форуми відіграють важливу, 
консолiдуючу роль у об’єднанні науковців Карпат-
ського єврорегіону. В таких зібраннях взяло участь 
понад 600 ботаніків, де було представлено більше 
500 наукових доповідей і постерів. О. Терпо був не 
тільки організатором, а й душею цих наукових кон-
ференцій. До передостаннього форуму він не про-
пускав жодного з них, брав безпосередню активну 
участь, виступав із цікавими повідомленнями, роз-
мовляючи всіма мовами представлених тут країн, 
був постійним неофіційним перекладачем у науко-
вих дискусіях. Для учасників конференцій, які від-
бувалися в Угорщині, О. Терпо часто проводив ці-
каві екскурсії, гармонійно поєднуючи як наукові, 
так і краєзнавчі та етнографічні аспекти. Веселий, 
життєрадісний, дотепний він завжди був у центрі 
уваги, викликав захоплення і цікавість своїми не-
перевершеними самобутніми знаннями та їх оригі-
нальними інтерпретаціями. 

Учений, як виходець зі словацьких теренів, 
завжди підтримував тісні наукові та дружні 
стосунки з чехословацькими ботаніками, особливо 
з проф. І. Досталем і д-ром В. Скаліцкі з Праги, а 
також д-ром С. Мохнацьким із Кошиць. Він був 
частим гостем Карлового університету (м. Прага) 
та Ботанічного саду Кошицького університету. 
У 1982 р. О. Терпо був обраний почесним членом 
ботанічного товариства Чехоcловацької АН, а в 
1985 р. йому присуджено пам’ятну медаль Грегора 
Менделя.

Світлий образ професора Ондраша Терпо 
залишиться в наших серцях назавжди, а його праці 
залучатимуть до ботанічних пошуків нових і нових 
дослідників. Вічна йому пам’ять.   

М.В. ШЕВЕРА, В.В. ПРОТОПОПОВА, 
Р.І. БУРДА, В.К. ТОХТАРЬ

  * Mochnacky S. Prof. András Terpó – 70 years // Thaiszia. 
J. of Botany (Košice). – 1995. – Vol. 5, № 2. – P. 173–184. 
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Тра гіч ний ви па док за брав жит тя ві до мо го фло-
риста, фло ро ге не ти ка, сис те ма ти ка Лю бо ві Іва-
нів ни Крицької. Вона ві ді йшла у віч ність 15 квіт ня 
2015 року, в роз кві ті сил і твор чої на сна ги, спов не-
на різ но ма ніт них за ду мів і пла нів, а та кож на дій на 
їх звер шен ня. 

Лю бов Іва нів на Крицька на ро ди ла ся 19 січ ня 
1941 року, на Во до хре ща, в с. Кро ти Пи ря тинсько-
го ра йо ну Пол тавської об лас ті. Її шлях до нау ки 
був не простим і до во лі три ва лим. За кін чив ши в 
1958 р. шко лу зі сріб ною ме дал лю, вона спо чат-
ку пра цю ва ла на за во ді «Буд де таль» (м. Кри вий 
Ріг), зго дом – у кол гос пі в рід но му селі. Впро довж 
1960–1965 ро ків Л. Крицька нав ча ла ся на агро-пе-
да го гіч но му фа куль те ті Пол тавсько го дер жав но го 
сільсько гос по дарсько го інсти ту ту (те пер – Пол-
тавська дер жав на аг рар на ака де мія), який за кін чи-
ла з від зна кою. Ще в сту дентські роки Лю бов Іва-
нів на вия ви ла ве ли ку за ці кав ле ність до сві ту фло ри 
і фак тич но не роз лу ча ла ся з «Ко рот ким ви знач ни-
ком рос лин УРСР» (1952) ав торст ва О.Д. Ві сю лі ної 
та М.В. Кло ко ва. Це ви дан ня ста ло її настіль ною 
кни гою на дов гі роки, пер шим пу тів ни ком на шля-
ху пі знан ня фло ри. По за кін чен ні інсти ту ту Лю-

бов Іва нів на ви кла да ла біо ло гію, хі мію і ви роб ни-
че нав чан ня в Ора тівській та Іл лі нецькій се ред ніх 
шко лах Він ницької об лас ті. 

У 1970 році Л. І. Крицька всту пи ла до ас пі ран-
ту ри Інсти ту ту бо та ні ки АН УРСР (те пер – Інсти-
тут бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни) і 
від то ді пов’язала своє твор че жит тя з цією ака де-
міч ною ус та но вою. Її нау ко вим ке рів ни ком став 
про фе сор М.В. Кло ков – ви дат ний ук ра їнський 
фло рист, сис те ма тик, фі то ей до лог, до яко го вона 
на зав жди збе рег ла гли бо ку вдяч ність і шану. Зна-
йомст во з М.В. Кло ко вим, нау ко ва ро бо та під його 
ке рів ництвом ста ли ви зна чаль ни ми в по даль шій 
фа хо вій ді яль ності Лю бо ві Іва нів ни, ок рес ли ли 
нау ко во-тео ре тич не під ґрун тя її тео ре тич них роз-
ро бок (кон цеп ція «вузько го» мо но тип но го виду як 
мор фо ло го-гео гра фіч ної раси) й ос нов ні на пря ми 
до слі джень (по єд нан ня фло ристич но го та кри ти-
ко-сис те ма тич но го ас пек тів).

Саме та кий си нер ге тич ний під хід Л.І. Крицька 
засто су ва ла, пра цюю чи в ком плекс ній ла бо ра то рії 
біо сис те ма ти ки, що була ство ре на в 1975 р. за іні-
ціа ти вою то дішньо го ди рек то ра Інсти ту ту, ака де-
мі ка НАН Ук ра ї ни К.М. Сит ни ка. Очо лив ла бо ра-
то рію кан ди дат біо ло гіч них наук О.Ф. Ан д ро щук, а 
її ідей ним на тхнен ни ком став про фе сор М.В. Кло-
ков. Од ним з ос нов них об’єктів ком плекс них (біо-
мор фо ло гіч них, па лі но мор фо ло гіч них, ана то міч-
них, біо хі міч них, мо ле ку ляр но-біо ло гіч них, ка-
ріо ло гіч них і ци то ге не тич них) до слі джень у ла бо-
ра то рії об ра ли рід Achillea L. (де ре вій). Сис те ма тик 
і фло рист Л.І. Крицька та її учи тель М.В. Кло ков 
взя ли ся за не лег ке зав дан ня – уза галь ни ти ре зуль-
та ти все біч но го вив чен ня де ре ві їв і на цій ос но ві 
ви зна чи ти фі ло ге не тич ні взає мозв’язки та шля хи 
ево лю ції представ ни ків роду. Як на слі док – ав то-
ри роз ро би ли нові сис те ми ро дів Ptarmica Mill. і 
Achillea s. str., опи са ли три нові сек ції, п’ять ря дів, 
два нові для нау ки види, за про по ну ва ли дві нові 
но менк ла тур ні ком бі на ції, а та кож скла ли но вий 
кон спект обох ро дів, де на ве ли клю чі для ви зна-
чен ня ви дів, а для кож но го виду – но менк ла тур ну 
ци та цію, де таль ний мор фо ло гіч ний опис, оха рак-
те ри зу ва ли пе рі од цві тін ня, чис ло хро мо сом, еко-
ло гію, по ши рен ня в Ук ра ї ні та за її ме жа ми. Ко лек-
тив на мо но гра фія «Тысячелистники» (1984) була 
ство ре на на най ви що му нау ко во му рів ні, із засто-
су ван ням най су час ні ших, як на ті часи, ме то дів. І 

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ЛЮБОВІ ІВАНІВНИ КРИЦЬКОЇ (19.01.1941–15.04.2015)
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нині ця кни га може вва жа ти ся взір цем ус піш но го 
ви ко нан ня ком плекс них кри ти ко-так со но міч них 
до слі джень так со нів ро до во го ран гу та груп спо рід-
не них ро дів. 

Кан ди датську ди сер та цію «Фло ра сте пей и 
известняковых об на же ний Пра во бе реж ной Зла ко-
вой Сте пи», ви ко на ну під ке рів ництвом М.В. Кло-
ко ва, Л.І. Крицька за хис ти ла в 1987 р. Пра цюю чи 
над ди сер та цій ною ро бо тою, Лю бов Іва нів на ве-
ли ку ува гу при ді ля ла вив чен ню те ри то рії Пра во-
бе реж но го Зла ко во го Сте пу (ПЗС), ви їз ди ла в чис-
лен ні ек спе ди ції, де зі бра ла ве ли кий гер бар ний ма-
те рі ал (по над 6 000 зраз ків). Її ди сер та ція ви ко на на 
в кла сич но му сти лі, ха рак тер но му для то го час них 
фло ристи ко-так со но міч них до слі джень ре гіо наль-
них флор. У цьо му мо но гра фіч но му зве ден ні вмі-
ще ні де таль ні ре зуль та ти фло ристич но го, еко ло-
гіч но го, еко ло го-це но тич но го, біо мор фо ло гіч но го 
та гео гра фіч но го ана лі зів фло ри, а та кож ґрун тов-
но го кри ти ко-так со но міч но го вив чен ня ви до во-
го скла ду цієї те ри то рії. До кон спек ту фло ри ПЗС 
Лю бов Іва нів на до да ла 105 но вих ви дів, із яких сім 
опи са ні як нові для нау ки, ві сім – упер ше на ве де ні 
для Ук ра ї ни, а 90 – упер ше для ре гіо ну до слі джень. 
Для 108 ви дів рід кіс них, диз’юнктивно-аре аль них 
чи по гра нич но-аре аль них ви дів до слід ни ця на ве-
ла нові міс це зна хо джен ня. Вод но час зі скла ду до-
слі джу ва ної фло ри ви лу че но 23 види як такі, що 
по мил ко во на во ди ли ся або хиб но трак ту ва ли ся 
з так со но міч но го по гля ду. Ці циф ри свід чать про 
ре тель ність, з якою Лю бов Іва нів на до слі джу ва ла 
ре гіо наль ну фло ру, по єд ную чи під хо ди кри тич ної 
фло ристи ки та сис те ма ти ки, ха рак тер ні для нау ко-
вої шко ли М.В. Кло ко ва. 

Вив чаю чи фло ру ПЗС, Л.І. Крицька знач ну ува-
гу при ді ля ла пи тан ням ен де міз му та ві ка риз му, які 
по сі да ли цен траль не міс це в бо та ні ко-гео гра фіч-
них і фло ро ге не зис них до слі джен нях ук ра їнських 
бо та ні ків тих ча сів, втім, ли ша ють ся ак ту аль ни ми 
й до те пер. Вона ви зна чи ла за ко но мір ності ста нов-
лен ня та роз ви тку фло ри ПЗС, ви світ ли ла її мож-
ли ві ге не зис ні зв’язки з фло ра ми ін ших ре гіо нів, 
здій сни ла фло ристич не ра йо ну ван ня ре гіо ну, а та-
кож дала аут фі то со зо ло гіч ну оцін ку тим ви дам, які 
пот ре бу ють охо ро ни, і на ос но ві цьо го об ґрун ту ва-
ла ство рен ня ме ре жі при ро до охо рон них те ри то рій. 

Май же 15 ро ків сво го твор чо го жит тя Лю бов Іва-
нів на при свя ти ла гер бар ній спра ві на по са ді ку ра-
то ра гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод-
но го НАН Ук ра ї ни (KW). Вона ви ко на ла ве ли чез ну, 

ко піт ку ро бо ту з упо ряд ку ван ня фон дів гер ба рію та 
об мі ну гер бар ни ми зраз ка ми з ін ши ми ус та но ва ми. 
Гли бо кий зна вець фло ри Ук ра ї ни, Л.І. Крицька 
док ла ла чи ма ло зу силь й енер гії для на ла го джен-
ня про це су своє час но го вли ван ня гер бар них зраз-
ків у гер бар ні фон ди, ви зна чен ня, пе ре ви зна чен ня 
та ін се ра ції гер бар них збо рів ін ших ко лек то рів. Як 
над зви чай но активний колектор, вона осо бисто 
привозила й оформлювала численні зразки рослин 
із різних куточків нашої країни. Те пер май же в 
кож ній пап ці з гер бар ни ми ма те ріа ла ми з Ук ра ї ни 
мож на від най ти ек зем п ля ри, зі бра ні або ви зна че-
ні Лю бов’ю Іва нів ною. Над зви чай но пра це люб на і 
ре тель на, саме во на за по чат ку ва ла про цес ін вен та-
ри за ції гер ба рію KW. Бу ва ло, за ли ша ла ся на ро бо-
ті до пізньо го ве чо ра, ви зна чаю чи зраз ки не лише 
з Ук ра ї ни, а й з ін ших ре гіо нів Єв ро пи, Кав ка зу, 
Си бі ру тощо. На час ке рів ництва Л.І. Крицькою 
гер ба рі єм при па ло «ве ли ке пе ре се лен ня» гер бар-
ної ко лек ції у ви віль не ні при мі щен ня на пер шо-
му по вер сі іс то рич ної бу дів лі Інсти ту ту. При цьо-
му кри тич но важ ли вим було не до пус ти ти втрат 
гер бар них зраз ків, збе рег ти сис те му роз мі щен ня 
ко лек цій, по ліп ши ти умо ви їх збе рі ган ня. Лю бов 
Іва нів на не лише ор га ні зо ву ва ла роботу та ке ру ва-
ла про це сом «пе ре се лен ня», а й сама пе ре но си ла, 
сис те ма ти зо ву ва ла, роз кла да ла гер бар ні пап ки, не 
гре бую чи будь-якою ро бо тою. 

Знач ний нау ко вий вне сок зро би ла Л. І. Крицька 
в се ре ди ні 1990-х, коли в Інсти ту ті роз гор ну ли до-
слі джен ня з ти пі фі ка ції так со нів, опи са них із те ри-
то рії Ук ра ї ни, та роз по ча ли по шук ав тен тич них гер-
бар них ма те ріа лів. Саме на леж не гер бар не за без пе-
чен ня умож ли ви ло ви ко нан ня вка за ної те ма ти ки. 
Ос нов ним нау ко вим ре зуль та том цих до слі джень 
ста ла низ ка ста тей, опуб лі ко ва них Л.І. Крицькою 
зі спів ав то ра ми на сто рін ках «Ук ра їнсько го бо та-
ніч но го жур на лу» та «Бо та ни че ско го жур на ла» (м. 
Санкт-Пе тер бург, Ро сія), а та кож ство ре на ок ре ма 
«Ко лек ція ти пів су дин них рос лин». 

Ви знаю чи про від ну роль Гер ба рію KW у роз ви т-
ку гер бар ної спра ви в Ук ра ї ні, Л.І. Крицька ра зом 
із то го час ним нау ко вим ку ра то ром гер ба рію, чле-
ном-ко рес по нден том НАН Ук ра ї ни С.П. Вас се ром 
упер ше здій сни ли ро бо ту щодо уза галь нен ня кіль-
кості та ста ну гер бар них ко лек цій кра ї ни. У ре зуль-
та ті з’явилося пер ше ви дан ня до від ни ка «Гер ба рії 
Ук ра ї ни» (1995), в яко му зве де но ін фор ма цію про 
39 гер бар них зі брань рос лин, що функ ціо ну ва ли на 
той час у кра ї ні. Дбаю чи про збе ре жен ня і роз ви-
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ток фон дів під по ряд ко ва но го їй гер ба рію, Лю бов 
Іва нів на на при кін ці 1990-х, ра зом із ди рек ці єю 
Інсти ту ту, док ла ла чи ма ло зу силь для от ри ман-
ня гер бар ною ко лек ці єю Інсти ту ту бо та ні ки іме ні 
М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни дер жав но го ста ту су 
«На ціо наль не над бан ня» і за крі п лен ня на зви «На-
ціо наль ний гер ба рій Ук ра ї ни». 

Від 2001 року Л.І. Крицька пра цю ва ла стар шим 
нау ко вим спів ро біт ни ком від ді лу Бо та ніч ний му-
зей (з 2006 р. – Бо та ніч ний му зей іме ні Д.М. Доб-
ро чає вої) Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни, а з 2007 р. й до ос танньо го часу – 
Бо та ніч но го му зею ім. Д.М. Доб ро чає вої На ціо-
наль но го нау ко во-при род ни чо го му зею НАН Ук-
ра ї ни. Лю бов Іва нів на про дов жу ва ла фло ристич ні 
до слі джен ня різ них ре гіо нів на шої кра ї ни – Ко ди-
мо-Єла нецько го По буж жя, Се редньо го При дніст-
ров’я, НПП «По дільські Тов три» тощо, вод но час 
за ли ша ла ся і від по ві даль ним ви ко нав цем нау ко вої 
те ма ти ки Інсти ту ту, го ту ва ла фло ристи ко-так со-
но міч ні оп ра цю ван ня ба гатьох кри тич них так со нів 
для «Фло ри Ук ра ї ни». 

Ва го мим вне ском Л.І. Крицької у сис те ма ти ку 
є опи са ні нею нові так со ни та зроб ле ні нові но-
менк ла тур ні ком бі на ції (сек ції, ряди, види, так со-
ни ін ших ран гів). По шук но менк ла тур них но ва цій 
Лю бо ві Іва нів ни в но менк ла тур ній базі да них IPNI 
(International Plant Names Index: www.ipni.org) ста-
ном на чер вень 2015 р. по ка зав спи сок із 32 так со-
нів, включ но з но ви ми для нау ки ви да ми Achillea 
submillefolium Klokov & Krytzka, Silene  sytnikii Kry-
tzka, V.V. Novosad & V.V. Protopopova, Onobrychis 
paczoskiana Krytzka тощо. Ре аль на ж кіль кість так-
со нів з ав торст вом «Krytzka» є біль шою, ос кіль ки 
не всі вони вве де ні до зга да ної бази да них. 

Лю бов Іва нів на Крицька була ав то ром та спів ав-
то ром по над 150 нау ко вих праць. Ре зуль та ти її фло-
ристич них і кри ти ко-сис те ма тич них до слі джень 
ві доб ра же ні в низ ці уза галь нюю чих праць, зок ре ма 
«Хо ро ло гия флоры Украины» (1986), «Оп ре де ли-
тель высших рас те ний Украины» (1987), «Чер во-
на кни га Ук ра ї ни» (1996, 2009), «Фі то біо та На ціо-
наль но го при род но го пар ку «По дільські Тов три» 

(2009), «Фі то– та фло ро різ но ма ніт тя Се редньо го 
При дніст ров'я. Су дин ні рос ли ни» (2010), «Сміл-
ка Сит ни ка: сис те ма ти ка, мор фо ло гія, хо ро ло гія, 
еко то по ло гія, фі ло ге нія, струк ту ра по пу ля цій, ін-
тро дук ція, со зо ло гія» (2011), «Фі то– та фло ро різ-
но ма ніт тя Ко ди мо-Єла нецько го По буж жя. Су-
дин ні рос ли ни» (2013), «Фі то біо та на ціо наль но го 
при род но го пар ку «Бузький Гард» (2013), а та кож 
у нау ко вих пуб лі ка ці ях у пе ріо дич них ви дан нях – 
«Ук ра їнський бо та ніч ний жур нал», «Віс ник На-
ціо наль но го нау ко во-при род ни чо го му зею НАН 
Ук ра ї ни», «Ботанический жур нал», «Но вости сис-
те ма ти ки высших рас те ний» (Ле нин град – Санкт-
Пе тер бург), «Но вости сис те ма ти ки высших и низ-
ших рас те ний» (Київ) тощо. 

Лю бов Іва нів на Крицька була щи рою, чуй-
ною, від кри тою лю ди ною. Її ви різ ня ли пря мо лі-
ній ність, кри тич ність, але вод но час вона вра жа-
ла сво єю при яз ністю і доб ро зич ли вістю. Зав жди 
до по ма га ла лю дям і до б рим сло вом, і ре аль ни ми 
спра ва ми. Різ но біч но об да ро ва на, Лю бов Іва нів на 
пи са ла вір ші, лю би ла спі ва ти ук ра їнських пі сень, 
вмі ла ми лу ва ти ся при ро дою, ці ну ва ти спіл ку ван ня 
з од но дум ця ми і хо ро ші книж ки. Ша ну ва ла сво їх 
стар ших ко лег і вчи те лів, особ ли во М.І. Кло ко ва, 
Д.М. Доб ро чає ву, Б.В. За ве ру ху, О.М. Ду бо вик, 
дба ла про збе ре жен ня їхньо го нау ко во го спад ку та 
вдяч ної пам'яті про них. І пра це люб ністю, і зов-
ніш ністю, і вда чею, до теп ним сло вом і ви шу ка ною 
ук ра їнською мо вою, а го лов не – без меж ною лю-
бов’ю до сво єї Бать ків щи ни, до рід ної зем лі, вона 
бу ла яс к ра вим вті лен ням об ра зу ук ра їн ки. 

До нау ко во го до роб ку Л.І. Крицької, без пе реч-
но, звер та ти муть ся ни ніш нє та при йдеш ні по ко-
лін ня бо та ні ків, а пам'ять про Лю бов Іва нів ну на-
зав жди за ли шить ся в сер цях тих, хто її знав і пра-
цю вав по руч із нею. Віч на їй пам’ять і бла жен ний 
спо кій.

С.Л. МО СЯ КІН, В.В. ПРО ТО ПО ПОВА, 
А.П. ІЛЬ ЇНСЬКА, М.М. ФЕ ДО РОН ЧУК, 
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