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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Флористичні знахідки

ПівнічначастинабереговоїзониАзовськогоморя
єнайдовшоюсередінших.Їїпротяжністьіззаходу
насхід—близько360км.Флорацієїтериторіїста
ном на 2012 р. нараховувала 1189 видів судинних
рослин із 88 родин (Kolomiychuk, 2012), нині цей
списокпостійнопоповнюється(Kolomiychuketal.,
2013).

Під час польових обстежень упродовж 2013—
2014 рр. у межах Донецької, Запорізької та Хер
сонськоїобластейвиявлено11новихдляпівнічно
го узбережжя Азовського моря видів рослин. Для
21виду(чужорідних імалопоширеногоабориген
ного) вказані нові місцезростання в межах дослі
джуваноїзони.19ізнаведенихтаксонівзафіксова
новпершедляокремихадміністративниходиниць
України.Значнучасткусереднихстановлятьчужо
ріднівиди,якідичавіютьізкультури.

Літерамипередназвоюпозначенітаксони,кот
рі,занашимданими,впершезафіксованодляпів
нічноїчастинибереговоїзониАзовськогоморя(А),
Запорізької (З) області, м. Бердянська (Б); перед
адвентивнимивидамипоставленозначок«u».Ав
торизборіввказанізаініціалами(Г.Б.—Г.В.Бой
ко,В.К.—В.П.Коломійчук).

uБAlcea rosea L. — ергазіофігофіт, кенофіт се
редземноморського походження. Наводився для
околиць м. Генічеська та берегів Міуського лима
ну (Kolomiychuk, 2012). Нове місцезнаходження:
м.Бердянськ,набережна,вздовжзалізничноїколії
зпорту(13.07.2014,Г.Б.).

uЗБAmaranthus hypochondriacus L. — ергазіофіго
фіт,кенофітпівнічноамериканськогопоходження.
РанішебуввідомийлишедляурболандшафтівТа
ганрогатаМаріуполя(Gumech,1985;Burda,1997).
У2013р.знайденийнамивКазантипськомупри
родному заповіднику (балка Сєнькіна, поодинокі
екземпляри,19.09.2013,В.К.),авлітку2014р.—у
м. Бердянську (мікрорайон Ліски, одноповерхова
забудова, збої вздовж дороги, зрідка, 13.08.2014,
Г.Б.).

uБArtemisia annuaL.—аколютофіт(удосліджува
номурегіоні),кенофітсхідноазійськогопоходжен
ня, відомий на північному узбережжі Азовського
морязм.Маріуполя(Burda,1997;Boyko,2001).Нові
місцезнаходженнявидумивиявиливБердянську,
де він спорадично трапляється по всьому місту;
найчастіше зростає у тінистих місцях під стінами
будинківабоназанедбанихгазонах,деколимасо
во,докількохдесятківособинна1м2(17.07.2014,
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Г.Б.).Окремийлокалітетзафіксованонапіщано
муберезіморя(пляжЛазурний2,15.08.2014,Г.Б.).
Занашимиданими,цедругедляЗапорізькоїобл.
місцезнаходженнявиду;впершевінзнайденийна
овіХортицяу1993р.(Tarasov,2012).Мивважаємо,
щонасправдівидрозповсюдженийурегіонізнач
ноширше,однакнефіксувавсядослідниками.

uАЗБCatalpa bignonioides Walter — ергазіофігофіт,
кенофіт північноамериканського походження.
У м. Бердянську виявлено декілька локалітетів із
віргінільними рослинами різного віку, які зроста
лиздебільшоговщілинахбіляпарканівібудинків
(13.08.2014,Г.Б.).

uБCeltis occidentalis L. — ергазіофігофіт, кено
фіт північноамериканського походження. Раніше
наводився нами для схилів Молочного лиману та
промисловихмайданчиківмістТаганрогаіМаріу
поля (Kolomiychuk, 2012). Нині зафіксоване його
здичавінняум.Бердянську(18.08.2014,Г.Б.).

uАЗБCoreopsis tinctoriaNutt.—ергазіофігофіт,ке
нофіт північноамериканського походження. Зна
йденийум.Бердянську(одноповерховазабудова,
в щілині біля стіни будинку, поодинока рослина,
16.08.2014,Г.Б.).

uЗБDatura innoxiaMill.—ергазіофігофіт,кенофіт
південноамериканського походження. На північ
ному узбережжі Азовського моря вперше виявле
ний на околицях c. Мелекіне Мангуського рну
Донецької обл. (Kuskov, Burda, 1989). У 2013 р.
намизафіксованалокальнапопуляціявиду (налі
чуєдо30екземплярівнаплощі15м2)накосіБірю
чийострів(околиціс.Садки,смітник,22.08.2013,
В.К.).У2014р.видвідзначенодлям.Бердянська
(рн Ліски, одноповерхова забудова, збої вздовж
дороги,локально,масово,13.08.2014,Г.Б.).

uАЗБDryopteris cristata(L.)A.Gray—голарктичний
гемістенотопнийвид,щозазвичайтрапляєтьсяна
вогкихізаболоченихмісцяхулісахтасередчагар
ників.Упершенаводитьсядляпівнічногоузбереж
жя Азовського моря. У нашому випадку, вірогід
но, має заносний характер, про що свідчить його
зростанняврудеральномуекотопібіляморського
порту.Рослинувиявленовщілиніміжбетонними
щаблямибудівлі,вякійрозташованийпостеколо
гічногоконтролювпунктіпропускучерезДержав
ний кордон «Бердянський МТП» (м. Бердянськ,
11.08.2014, Г. Б., det.: О.О. Безсмертна). Оскільки
рослиназібранабезсорусів,минедокінцявпевне
нівтому,щозразоквизначеноправильно.

uАЗБGaillardia × grandiflorahort.exVanHoutte—
ергазіофігофіт, кенофіт північноамериканського
походження (м. Бердянськ, вул. Котляревського,
занедбаний газон, 18.08.2014, Г. Б.). Виявлено на
значнійвідстанівідможливихмісцькультивуван
ня.

Glaucium flavum Crantz. — європейськосеред
земноморський стенотопний геміапофіт, зане
сений до третього видання «Червоної книги Ук
раїни», «Красной книги Приазовского региона»,
Червоних книг і регіональних списків Російської
Федерації (Novosad, Krytska, 2009; Kraynuk et al.,
2012). Вірогідно, вперше для північного узбереж
жяАзовськогоморянаводивсяО.Л.Вержбицьким
(Vergbitskiy,1892).Доостанньогочасунаційтери
торії вважався зниклим (Kondratiuk et al., 1985).
Знайденийнамивтравні2014р.наавандюнікоси
Бірючий острів (АзовоСиваський національний
природнийпарк,урочище«Перетяга»,29.05.2014,
В. К.). Популяція представлена двома локаліте
тами, розташованими в межах асоціації Leymeto 
(sabulosae) cramboso (pontici).Усьогонадвохділян
ках площею 0,2 га нами зафіксовано 56 рослин
у фазі квітування. У плані заходів щодо охорони
раритетного фіторізноманіття АзовоСиваського
НППна2015р.міститьсязавданнязохорониміс
цезростаньцьогосубліторальногорідкісноговиду
шляхомїхньоїчастковоїогорожі.

uБGrindelia squarrosa (Pursh.) Dunal — аколюто
фіт (переважно), кенофіт північноамерикансько
гопоходження.Упівнічнійчастинібереговоїзони
Азовськогоморяйогопопуляціїфіксуютьзкінця
70хроківХХст.Ум.Бердянськувидмаєчислен
ні локалітети (ландшафтний заказник «Оголовок
Бердянськоїкоси»,біляприватноїновобудови,ма
сово;вздовжавтошляхунаСереднійкосіпоблизу
старогопорту,05.08.2014,Г.Б.;уздовжзалізничних
колій,локально;центральначастинаміста—занед
бані газони, щілини дорожнього покриття тощо,
часто, 16.08.2014, Г. В.). Подекуди в місті спосте
рігається активне розселення виду, наприклад,
навул.РозиЛюксембургвінзростаєнабільшості
придатнихділянок.

uАЗБLycopersicon esculentum Mill. — ергазіофіго
фіт, кенофіт,походженнянез’ясоване,найімовір
ніше, південноамериканське. Рослина знайдена в
м.Бердянськунеподалікпорту(вул.Горького,га
зон),13.07.2014,Г.Б.

uБParthenocissus quinquefolia (L.) Planch. — ерга
зіофігофіт, кенофітпівнічноамериканськогопохо
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дження.Бердянськ,набережна,залишкибудівель
нихвідходів,10.07.2014,Г.Б.

uЗБPetrosedum  reflexum (L.) Grulich (Sedum 
reflexumL.)—ергазіофігофіт,кенофітєвропейсько
го (найімовірніше — центральноєвропейсько
го)походження (Boiko,Mulienkova,2014).Раніше
наводився для парків м. Таганрога (Kolomiychuk,
2012). Знайдена популяція в м. Бердянську бере
початокнаміськомукладовищі№1,звідкизаниз
кою послідовних локалітетів можна простежити
«втечу» з місць культивування. Рослина зростає у
щілинахкам’яноїкладки,міжбордюрамитапли
тами,посхилустеповогозбоюдоавтомобільного
шляху.Діаспори,вочевидь,розповсюджуютьсяпо
токамидощовоїіталоїводи(13.08.2014,Г.Б.).

uАЗБPetunia × atkinsiana (Sweet) D. Don ex
W.H. Baxter — ергазіофігофіт, кенофіт південно
американського походження. У м. Бердянську
знайдено декілька локалітетів по кілька рослин у
кожному(занедбанігазони,щілинивдорожньому
покриттітощо,11,15.08.2014,Г.Б.).

uАЗБPersica vulgaris Mill. — ергазіофігофіт, кено
фіт східноазійського походження. Рослина, що
плодоносить,виявленаум.Бердянськубілязаліз
ничної колії, неподалік одноповерхової забудови,
18.08.2014,Г.Б.

uБReynoutria japonica Houtt. — ергазіофігофіт,
кенофіт східноазійського походження. Впер
ше був зібраний у 1905 р. аматором Й.К. Бойком
(KW 078546) у с. Преслав за 10 км від Ногайська
(ниніПриморськ)(Shumilova,Fedoronchuk,2013).
За місцем збору — Преславська ферма — немож
ливо зрозуміти, зростала рослина в культурі чи
здичавіла. Ми вперше зібрали екземпляри виду
на смітниках у припортовій зоні м. Маріуполя в
2012р.(Kolomiychuk,2012).У2014р.відзначений
дляприморськоїсмугим.Бердянська(Бердянськ,
вул.Підгірна,04.10.2014,В.К.).

uАБSyringa vulgaris L. — ергазіофігофіт, кенофіт
балканського походження. Кількарічна молода
рослина (найімовірніше, насіннєвого походжен
ня),знайденавм.Бердянську(вул.Котляревсько
го,білябетонногоперекриттянадтрубопроводом,
18.08.2014,Г.Б.).

uАЗБVitis vinifera L. — ергазіофігофіт, кенофіт
культигенного походження. Багаторічна росли
на, що активно плодоносить, знайдена в м. Бер
дянську (вул. Котляревського, біля бетонного пе
рекриттянадтрубопроводом,18.08.2014,Г.Б.).

uАXanthium ripicolaHolub— кенофітцентрально
європейськогопоходження.УПриазов’їдонедавна
буввідомийлишезкоситаоваТузла(Kolomiychuk,
2012). Нове місцезнаходження — Донецька обл.,
Мангуський рн, околиці с. Юр’ївка, пансіонат
«Металург», берег моря, піщані дюни, популяції
чисельні(вокремихмісцях—до3—7екземплярів
на1м2,04.10.2014,В.К.).

uАБXanthoxalis corniculata (L.) Small — кенофіт
середземноморськопередньоазійського походжен
ня.Ранішедлябереговоїзониненаводився.Впер
ше виявлений нами влітку 2013 р. у припортових
екотопахм.Бердянська.Тогожрокувидзафіксова
нийнатериторіїАзовоСиваськогонаціонального
природного парку (коса Бірючий острів, с. Сад
ки, тріщини фундаменту амбулаторії, 22.08.2013,
В.К.).

Гербарні збори передані до Національного гер
барію Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного
НАНУкраїни(KW).Дублетнізразкизберігаються
внауковомугербаріїкафедриботанікитасадово
паркового господарства Мелітопольського дер
жавногопедагогічногоуніверситету іменіБогдана
Хмельницького (MELIT) та Гербарії Донецького
ботанічногосадуНАНУкраїни(DNZ).
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Сообщается о находках новых и малораспростра
ненных для северной части береговой зоны Азов
ского моря адвентивных (Alcea rosea L., Amaranthus 
hypochondriacusL.,Artemisia annuaL.,Catalpa bignonioides
Walter,Celtis occidentalisL.,Coreopsis tinctoriaNutt.,Datura 
inoxia Mill., Dryopteris cristata (L.) A. Gray, Gaillardia 
× grandiflora hort. ex Van Houtte, Grindellia squarrosa
(Pursh.)Dunal,Lycopersicon esculentumMill., Parthenocissus 
quinquefolia(L.)Planch.,Petrosedum  reflexum (L.)Grulich, 
Petunia× atkinsiana(Sweet)D.DonexW.H.Baxter, Persica 
vulgarisMill.,Reynoutria japonicaHoutt.,Syringa vulgaris L.,
Vitis vinifera L., Xanthium ripicola Holub, Xanthoxalis 
corniculata (L.) Small) и раритетного (Glaucium flavum
Crantz.) видов растений. Приведена характеристика их
местопроизрастаний.

Ключевыеслова:Азовскоеморе,береговаязона,
флора,адвентивныевиды,раритетныевиды.
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New and uncommon for the northern coast of the Sea
of Azov alien plant species (Alcea rosea L., Amaranthus 
hypochondriacusL.,Artemisia annuaL.,Catalpa bignonioides
Walter,Celtis occidentalisL.,Coreopsis tinctoriaNutt.,Datura 
inoxia Mill., Dryopteris cristata (L.) A. Gray, Gaillardia × 
grandiflorahort.exVanHoutte,Grindellia squarrosa(Pursh.)
Dunal, Lycopersicon esculentum Mill., Parthenocissus 
quinquefolia(L.)Planch.,Petrosedum  reflexum (L.)Grulich, 
Petunia× atkinsiana(Sweet)D.DonexW.H.Baxter, Persica 
vulgarisMill.,Reynoutria japonicaHoutt.,Syringa vulgaris L.,
Vitis vinifera L., Xanthium ripicola Holub, Xanthoxalis 
corniculata (L.) Small) and a rare species (Glaucium flavum
Crantz.)arereported.Thecharacteristicsoftheirhabitatsare
provided.

Keywords:SeaofAzov,coastalzone,flora,alienplants,
rareplants.


