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Вступ

Національний природний парк (далі — НПП)
«Тузловськілимани»,площею27865га,створений
на узбережжі Чорного моря в Татарбунарському
р-ніОдеськоїобл.УказомПрезидентаУкраїнивід
01.01.2010р.,алефактичнозапрацюваввід7верес-
ня2011р.Паркохоплюєакваторіютаузбережжя11
лиманів,найбільшізяких—Шагани,АлібейіБур-
нас—відоміякТузловські.ЗемліТатарбунарсько-
горайонуєоднимиізнайбільшихрозоранихвУк-
раїні: їхня частка на суходолі тут перевищує 80%
(Natsionalnyi…, 2009). Можливо, цим пояснюєть-
ся той факт, що рослинний світ узбережжя Туз-
ловських лиманів до створення НПП спеціально
невивчався(Popova,2014).Нинітриваєінвентари-
заціяфлорипарку.

Зафізико-географічнимрайонуваннямУкраїни
територіяНППвідповідаєКундуцько-Бурнасько-
му р-ну Задністровсько-Причорноморської низо-
винної області Причорноморського Середньосте-
повогокраюСередньостеповоїпідзони.Відповід-
но до геоботанічного районування України парк
лежитьумежахБілгород-Дністровськогор-нуДу-
най-Дністровського округу злакових і полиново-

злаковихстепівіплавнівЧорноморсько-Азовської
степової підпровінції Понтичної степової провін-
ціїСтеповоїпідобласті(зони)Євразійськоїстепо-
вої області (Heobotanichne…, 1977; Natsionalnyi…,
2009).

На території НПП «Тузловські лимани» трап-
ляютьсястепова,лучна,водна,болотна,солонча-
коваісолонцева,приморськаареннарослинність,
атакожлісоваштучногопоходження.

Найбільшим лісовим масивом парку і Татарбу-
нарськогор-нуєурочищеЛебедівка(541га).Ма-
сив розташований у найсхіднішій частині НПП
наобривистих (до18—20мнадр.м.)берегахли-
мануБурнасіЧорногоморя.Вінпідпорядкований
Тузлівському лісництву державного підприємст-
ва «Саратське лісове господарство» та входить до
складугосподарськоїзонипарку.

Ґрунтовийпокривтериторіїпредставленийчор-
ноземами південними середньопотужними сла-
богумусованими міцелярно-карбонатними на ле-
сах (Karta gruntiv …, 1973). Насадження створені
породами, характерними для південного степо-
вого лісорозведення: Acer platanoides L., Fraxinus 
excelsiorL.,F. lanceolataBorkh.,Gleditsia triacanthosL.,
Quercus robur L., Pinus pallasiana D. Don., Robinia 
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Попова О.М. Знахідки Cephalanthera damasonium і Platanthera × hybrida (Orchidaceae) в 
Національному природному парку «Тузловські лимани»: стан їхніх популяцій і перспективи 
збереження.—Укр.ботан.журн.—2015.—72(4):357—363.
УштучномулісовомумасивінаузбережжіЧорногоморявпершевиявленодвавидиорхідей.Це
найпівденнішазнахідкаCephalanthera damasonium (Mill.)Druce вУкраїні(безурахуванняКриму)
іпершавказівка Platanthera × hybrida Brühher наматериковійчастиніУкраїни. 

Популяція C. damasonium налічує 115 рослин, має правобічний онтогенетичний спектр із
переважаннямгенеративнихособин,закласифікацією«дельта-омега»єзрілою,здепресивною
віталітетноюструктурою.Генеративніособиниутворюють4,3±0,1квітокнапагоні.Популяція
P. × hybrida складається з 212 рослин, вона має правобічний онтогенетичний спектр із
переважанням дорослих вегетативних особин, за класифікацією «дельта-омега» є молодою, з
депресивно-рівноважною віталітетною структурою. Генеративні особини утворюють 16,7±0,1
квіток на пагоні. Для збереження С. damasonium необхідно закрити територію, на якій вона
зростає,длярекреації,адлязбереженняP. × hybridaслідпідтримуватиекосистемувсучасному
стані.
Ключові слова: Cephalanthera damasonium, Platanthera × hybrida, флористичназнахідка,
структурапопуляції,НПП«Тузловськілимани»,Одеськаобласть
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pseudoacaciaL.,Sophora japonicaL.Упідліскузроста-
ють Caragana arborescens Lam., Cotinus coggygria
Scop.,Ligustrum vulgareL.,Lonicera tataricaL.,Swida 
australis(C.A.Mey.)Pojark.exGrossh.Більшістьна-
садженьдосягли60—65-річноговіку.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Польовідослідженняздійснювализазагальноприй-
нятимиметодиками.Геоботанічніописипроведе-
но21травня2015р.

Онтогенетичнуструктурупопуляційвивчализа
класичною методикою популяційних досліджень
(Cenopopulyacii…, 1976; 1988) з певними моди-
фікаціями, обумовленими життєвою формою та
рідкісністювидів(Zlobinetal.,2013).Чисельність

популяцій визначали суцільним підрахунком на-
земних пагонів. Онтогенетичні вікові стани вста-
новлювали за аналогією до близьких видів родів
CephalantheraRich.(Vahrameevaetal.,1996;Fardeeva,
Islamova,2004)іPlatantheraRich.(Carevskaya,1975;
Vahrameeva, Denisova, 1983, 1988; Vahrameeva,
Zagul’skij, 1995).Типпопуляціїзаонтогенетичною
структурою визначали за класифікацією «дельта-
омега»Л.А.Животовського(Zhivotovskij,2001).Ре-
продуктивнубіологіюоцінювализакількістюкві-
токіплодівнаокремомупагоні,віталітетнуструк-
туру–заЮ.А.Злобінимтаін.(Zlobinetal.,2013).
Заключовіознакибулоприйнятокількістьквіток
напагонітадовжинусуцвіття.

Рис. 1. Cephalanthera damasonium (А) та Platanthera × hybrida (Б) у лісовому урочищі Лебедівка Національного
природногопарку«Тузловськілимани»

Fig.1.Cephalanthera damasonium (А)andPlatanthera × hybrida (Б)inforestarea LebedivkainNationalNaturePark Tuzlovski
Limany
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Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Утравні2015р.натериторіїлісовогоурочищаЛе-
бедівка ми знайшли два види орхідей, які мають
різні життєві форми та належать до різних триб
підродиниOrchidoideaeJuss.(рис.1):короткокоре-
невищнаCephalantheradamasonium (Mill.)Druce,з
трибиNeotticaeLindl.,і Platanthera × hybridaBrügger
(P. bifolia(L.)Rich.×P. chlorantha(Cust.)Rchb.), що
є вегетативним однорічником із потовщеним ве-
ретеноподібнимстеблокореневимтубероїдом,—з
триби Orchideae Verm. (Tatarenko, 1996). Від мате-
ринських видів P. × hybrida відрізняється, голов-
нимчином,розташуваннямтекпиляка:внеївони
паралельнітамістятьсяоднавідодноїнавідстані
2,0—3,5 мм, тоді як у P. bifolia теки паралельні та
майжестикаються(відстаньміжниминепереви-
щує0,5мм),авP. chloranthaвониширокорозстав-
ленітарозходятьсядонизуна2,5—5,0мм.Цяоз-
нака вважається суттєвою, оскільки пов’язана з
різнимиспособамизапиленняквітокнічнимиме-
теликами. Також спостерігається різниця за дов-
жиноюполінарію(у P. bifoliaвіннебільший2,5мм,
уP. chlorantha—3,5—5,0мм,авP.× hybrida—зав-
довжки2,0—3,5мм)іформоюшпорця(у P. bifolia
він на верхівці нерозширений, у P. chlorantha по-
мітнорозширений,авP.× hybridaслаборозшире-
ний)(Efimov,2006).Обидвавидитагібридвходять
до складу Platanthera bifolia aggr. (Danihelka et al.,
2012).

Cephalanthera damasonium — європейсько-се-
редземноморський вид (Sobko, 1989; Tatarenko,
1996),вУкраїнітрапляєтьсявКарпатах,наПоліс-
сі,ЗахідномуПоділлі,Лісостепу(зрідка)тавКри-
му (Tymchenko et al., 2009). Найближчі до Лебе-
дівськоголісумісцезростаннярозташованінапів-
ночіОдеськоїобл.уЛісостепу(Popova,2003,2004;
Tymchenkoetal.,2009).ВУкраїнівидзростаєусвіт-
лих (скельно- та пухнастодубових) і тінистих (бу-
кових) широколистяних лісах кл. Querco-Fagetea, 
Quercetea pubescenti-petraeae,частіше—нагаляви-
нахтаузліссях(Tymchenkoetal.,2009).

Cephalanthera damasonium виявлена нами у ви-
ділі 8 кварталу 7 Тузлівського лісництва. Це най-
південніша знахідка виду в Україні, за винятком
Криму (Tymchenkoetal.,2009).Деревостаннаді-
лянці одноярусний, утворений Acer platanoides із
домішкою Quercus robur, трапляються поодинокі
особини Ulmus glabra Huds. Вік дерев — близько
60 років, висота — 12—13 м, діаметр стовбурів —
20—25 см, зімкненість крон — 0,7. У підліску

зростають Quercus robur, Fraxinus excelsior, Cerasus 
avium (L.)Moench.Чагарниковийярусіззагальною
зімкненістю 0,5 розвинений місцями, утворений
переважно Cotinus coggygria. До складу ярусу вхо-
дятьтакожSwida australis, Prunus divaricataLedeb.,
Euonymus czernjaëviiKlokov,Ligustrum vulgare, Prunus 
spinosaL.,Acer tataricumL.Загальнепроективнепо-
криттятравнезначне—до3—4%.Тутзростають,
окрім С. damasonium, Galium aparine L. (2—3 %),
поодинокі рослини Hypericum perforatum L., Geum 
urbanum L., Anisantha sterilis (L.) Nevski, Cardaria 
draba (L.) Desv. Добре розвинена підстилка, яка
вкриваєґрунтнавсійділянці.

Тутзнайдено115рослинC. damasonium напло-
щіблизько1000м2.Онтогенетичнийспектрпопу-
ляції є неповночленним (рис. 2), він демонструє
переважаннягенеративнихособин,щоцілкомвід-
повідає базовому спектру короткокореневищних
орхідей і C. damasonium зокрема (Tatarenko, 1996;
Tymchenko,1996;Tymchenkoetal.,2009).Закласи-
фікацією«дельта-омега»Л.А.Животовського,по-
пуляціяєзрілою(Δ=0,42;ω=0,84).Завіталітет-
ною структурою, визначеною на основі кількості
квітоксередньорічнихгенеративнихособин,попу-
ляціядепресивна(с=0,42,в=0,33,а=0,25),що
відповідаєстанубільшостіпопуляційцьоговидув
Україні(Tymchenko,1996).

У рослин C. damasonium 4,3±0,1 квіток/па-
гін із варіаціями від 1 до 12 квіток/пагін, що ціл-
ком відповідає особливостям виду (Sobko, 1989;
Vahrameevaetal.,1991;Tymchenkoetal.,2009).

Поширення батьківських видів P. × hybrida до-
бре відоме. Platanthera bifolia — європейсько-се-
редземноморський неморальний вид, в Україні
трапляється в Карпатах, Розточчі, Опіллі, на По-
ліссі,вПівнічномуЛісостепуі—зрідка—вСтепу
(Protopopova,Orlov,2009).ВОдеськійобл.P. bifolia
зростає у північних лісових масивах (Popova,
Bal’cheva, 2007; Protopopova, Orlov, 2009). Най-
ближчідоНПП«Тузловськілимани»знахідки—в
Дунайському біосферному заповіднику та в по-
низзяхПівденногоБугу(Protopopova,Orlov,2009).
Platanthera chlorantha — європейсько-середземно-
морський вид, в Україні трапляється в тих самих
регіонах, що і P. bifolia (Protopopova, 2009). Най-
ближчідоНПП«Тузловськілимани»їїзнахідки—
напівночіОдеськоїобл.улісовихмасивахЛісосте-
пу(Popova,2003,2004).

Platanthera × hybrida зафіксована в Європі, на
Кавказі, у Південно-Західній Азії. Загалом у міс-
цяхзростаннябатьківськихвидіввонатрапляєть-
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сязрідка,аленапівдні—частіше.Цепояснюють
тим, що в південних регіонах різниця між часом
цвітінняP. bifoliaтаP. chloranthaвираженаменше
(Efimov,2006).ПрозростанняP. × hybrida вУкраї-
ні(крімКриму)данихнемає.УКримувонамайже
повністюзамінює P. bifolia (Fateryga,Kreutz,2014).

ПопуляціяP. × hybrida знайденанамиувиділі6
кварталу5Тузлівськоголісництванаплощі225м2.
Усігенеративніособинипредставленігібридними
формами — подібне неодноразово спостерігало-
сянаПівнічномуКавказітавКриму(Vahrameeva,
Zagul’skij, 1995; Fateryga, Kreutz, 2014). На ділян-
ці, де зростає P. × hybrida, деревостан зріджений,
складається з особин Quercus robur віком близько
60 років, заввишки 10 м, із діаметром стовбурів
18—20смізімкненістюкрон0,5.Підлісокутворе-
нийздебільшогоCotinus coggygriaтаSwida australis,
до яких приєднуються Acer tataricum, Elaeagnus 
angustifolia L., Ligustrum vulgare, Lonicera tatarica, 
зімкненість крон – 0,8. Особливістю ділянки є
значна захаращеність відмерлими поваленими та
зламанимистовбурамидеревігілкамикущів.Тра-
востійуфітоценозімайжевідсутній(загальнепро-
ективне покриття трав <1 %). Тут знайдені, крім
Platanthera × hybrida, поодинокі рослини Cardaria 
draba,Vicia angustifoliaL.,V. craccaL.,V. pannonica
Crantz. Підстилка на ділянці добре розвинена,
вкрита відмерлим листям кущів і дерев шаром
2—3см.

КількісніхарактеристикипопуляційP.×hybrida
в Україні невідомі. Численні популяції P. bifolia 
зростаютьлишевКарпатахтанаПоділлі(зрідка–
понад500особин),нарештітериторіївонимають
по15—20рослин(Protopopova,Orlov,2009).Попу-
ляції P. chlorantha нечисленні, представлені неве-
ликимигрупамипо3—4особ./м2,вокремихлока-
літетахвониналічуютьдо100особин(Protopopova,

2009).УКримутаСереднійРосіїбазовіонтогене-
тичніспектриобохвидівродуPlatantheraдужесхо-
жі(Vahrameeva,Denisova,1988).

УЛебедівськомулісінамизафіксовано212осо-
бин P. × hybrida. Онтогенетичний спектр цієї по-
пуляції, який є повночленним (рис. 3), демонст-
рує перевагу дорослих вегетативних особин, що
цілкомвідповідаєправобічномубазовомуспектру
стеблокореневотубероїдних видів роду Platanthera
(Vahrameeva, Denisova, 1988; Tatarenko, 1996;
Vahrameevaetal.,2011).Закласифікацією«дельта-
омега»Л.А.Животовського,цяпопуляціяємоло-
дою(Δ=0,18;ω=0,46).

Завіталітетноюструктуроювонадепресивназа
кількістюквітокнапагоні(с=0,42,в=0,33,а=
0,25) і рівноважна – за довжиною суцвіття (с =
0,31,в=0,48,а=0,21).

Серед 39 особин P. × hybrida, які тимчасово не
цвіли у 2015 р., 33 рослини мали залишки мину-
лорічних генеративних пагонів, що уможливило
визначення плодопродуктивності P. × hybrida у
2014р.—вонастановила15,0±0,8плодів/пагін(із
коливанням від 8 до 23 плодів/пагін). У 2015 р. у
популяціїбуло16,7±0,5квіток/пагін(зваріація-
мивід10до26)іздовжиноюсуцвіття16,9±1,4см
(від 10 до 31 см). Це повністю відповідає біомор-
фології батьківських видів в умовах екологічного
оптимуму(Carevskay,1975;Sobko,1989;Vahrameeva
etal.,1991;Vahrameeva,Zagul’skij,1995;Ashurkova,
Galkina,2011;Vahrameevaetal.,2011).

Провідними біотичними факторами, які обме-
жуютьрозповсюдженняназемнихорхідей,єміко-
ризоутворення,високаспеціалізаціязапиленнята
конкуренціязіншимирослинами(Tatarenko,1996).
Очевидно,щовЛебедівськомулісінаявнімікориз-
ніконсортиC. damasonium і P. × hybrida,розвитку
якихсприяєсуцільнийшарпідстилки,запилення

Рис. 2. Онтогенетична структура
популяціїCephalanthera damasonium
вурочищіЛебедівкаНаціонального
природного парку «Тузловські
лимани»

Fig. 2. Ontogenetic structure of
Cephalanthera damasonium population 
in forest area Lebedivka in National
NaturePark TuzlovskiLimany
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забезпечується,конкуренціямінімальна.Зусіхза-
грозантропогенногохарактеру,якізафіксованідля
C. damasonium (Tymchenko,1996;Vahrameevaetal.,
1997;Tymchenkoetal.,2009),уЛебедівськомулісі
актуальною є витоптування, що спричинює зни-
щення підстилки й ущільнення ґрунту, потенцій-
ноюзагрозою—рубкидоглядуабосанітарнірубки.
До витоптування вид нестійкий або малостійкий
(Vahrameevaetal.,1997).Впливрекреаціїпознача-
єтьсянаційтериторіїпротягомусьоготуристично-
го сезону (1,5—2 місяці). Тут облаштовується на-
метовийтабір,іхочаорхідеївнезначнійкількості
трапляютьсяйнагалявинах,загаломвонитяжіють
дозаростейCotinus coggygria,дененапинаютьна-
метиінеходятьтуристи.Поприте,щовидвитри-
муєрекреаціюIступеня(Tymchenko,1996),дляпо-
ліпшеннястанупопуляціїC. damasonium необхідно
терміновозаборонитирозташуваннятутлітніхту-
ристичнихтаборів.

ДляP. × hybridaкритичнимивЛебедівськомулісі
єлишепотенційнізагрози:пожежі,доякихїїбать-
ківськіформинестійкіабомалостійкі,тарубки,до
яких P. bifolia в різних умовах може бути стійкою
абомалостійкою,аP. chlorantha—малостійкоючи
нестійкою(Vahrameevaetal.,1997).Захаращеність
ділянкилісустворюєпідвищенийрівеньпожежної
небезпеки. До рубок у посушливих умовах степу
P. × hybridaбуде,радше,нестійкою.

Рослини не зрізають на букети, оскільки
C. damasoniumвідцвітаєдонастаннятуристичного
сезону(хочамалаймовірністьзбиранняцьоговиду
на букети протягом періоду цвітіння поки що іс-
нуєзоглядунадоступністьтериторії),аP. × hybrida
прихованавідочейвідвідувачівгустимизаростями
деревікущів.

Ви снов ки

УштучномулісовомумасивінапівдніПричорно-
морської низовини в межах Національного при-
родногопарку«Тузловськілимани»знайденонові
локалітетидвохвидіворхідей:короткокореневищ-
ноїCephalanthera damasoniumістеблокореневотубе-
роїдноїPlatanthera × hybrida (P. bifolia ×P. chlorantha).
Це найпівденніше місцезростання C. damasonium в
Україні(завиняткомКриму)тапершавказівкаP. × 
hybridaнаматериковійчастинікраїни.

Оскільки в Україні охороняються всі представ-
ники родини Orchidaceae, у «Червоній книзі Ук-
раїни» слід регламентувати созологічний статус і
статус їхніх міжвидових та міжродових гібридних
форм.

Чисельність популяцій (115 екземплярів
C. damasoniumі212—P. × hybrida),їхонтогенетич-
ний спектр (правобічний із переважанням гене-
ративнихособинуC. damasonium іправобічнийіз
домінуваннямдорослихвегетативнихособинуP. × 
hybrida),типпопуляційзакласифікацією«дельта-
омега»(зрілаC. damasoniumтамолодаP. ×hybrida),
кількість квіток на пагоні, віталітетна структура
(депресивнаC.damasoniumідепресивно-рівноваж-
на P. × hybrida ) цілком відповідають біологічним
особливостямC. damasonium і P. bifolia aggr. ісвід-
чатьпроте,щообидвіпопуляціїєнормальнимита
перебуваютьузадовільномустані.

Актуальна загроза для існування популяції
C. damasonium–церекреація,томунаділянці,де
зростає вид, слід заборонити розташування ту-
ристичних таборів. Інші загрози стану популяцій
орхідейєпотенційними.Цепотребує,крімщоріч-
них наукових досліджень популяцій, ретельного
моніторингутадієвихзаходівзохоронивідповід-
нихділянокЛебедівськоголісузбокуадміністра-

Рис. 3. Онтогенетична структура
популяції Platanthera × hybrida в
урочищі Лебедівка Національного
природного парку «Тузловські
лимани»

Fig. 3. Ontogenetic structure of
Platanthera × hybrida population in
forest area Lebedivka in National
NatureParkTuzlovskiLimany
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ціїНПП«Тузловськілимани»таТузлівськоголіс-
ництвадержавногопідприємства«Саратськелісо-
вегосподарство».

Отриманіданіслідврахуватидлявдосконалення
зонуванняНаціональногоприродногопарку«Туз-
ловськілимани».
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Попова Е.Н. Находки Cephalanthera damasonium и 
Platanthera × hybrida (Orchidaceae) в Национальном при род-
ном парке «Тузловские лиманы»: состояние их популяций и 
перспективы сохранения. –Укр.ботан.журн.—2015.—
72(4):357—363.
ОдесскийнациональныйуниверситетимениИ.И.Мечникова
ул.Дворянская,2,г.Одесса,65082,Украина
Национальныйприродныйпарк«Тузловскиелиманы»,
г.Татарбунары
ул.Советскойармии,5,г.Татарбунары,Одесскаяобл.,
68100,Украина

В искусственном лесном массиве на побережье Черного
морявпервыенайденыдвавидаорхидей.Этосамоеюжное
местонахождениеCephalanthera damasonium (Mill.)Druce в
Украине(несчитаяКрыма)ипервоеуказание Platanthera 
× hybrida Brühher на материковой части Украины. Попу-
ляцияC. damasoniumнасчитывает115растений,имеетпра-
восторонний онтогенетический спектр с преобладанием
генеративных особей, по классификации «дельта-омега»
являетсязрелой,сдепрессивнойвиталитетнойструктурой.
Генеративныеособиобразуют4,3±0,1цветков/побег.По-
пуляцияP.×hybridaсостоитиз212растений,онаимеетпра-
восторонний онтогенетический спектр с преобладанием
взрослых вегетативных особей, по классификации «дель-
та-омега» является молодой, с депрессивно-равновесной
виталитетной структурой. Генеративные особи образуют
16,7±0,1цветков/побег.СцельюсохраненияС. damasonium
необходимозакрытьтерриториюдлярекреации,адлясохра-
ненияP. × hybridaнужноподдерживатьэкосистемувсовре-
менномсостоянии.
Ключевыеслова: Cephalanthera damasonium, 
Platanthera × hybrida,флористическаянаходка,структура
популяции,НПП«Тузловскиелиманы»,Одесская
область.

Popova O.M. Finds of Cephalanthera damasonium and 
Platanthera × hybrida (Orchidaceae) in National Nature 
Park Tuzlovski Limany, the status of their populations and 
conservation perspectives. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(4):
357—363.
I.I.MechnikovOdesaNationalUniversity
2,DvoryanskaStr.,Odesa,65082,Ukraine
NationalNatureParkTuzlovskiLimany
5,RadyanskaArmyStr.,Tatarbunary,OdesaRegion,68100,
Ukraine
The first records of two species of orchids in the forest plan-
tationontheBlackSeacoastarereported.Thesearethesouth-
ernmostlocalityofCephalanthera damasonium (Mill.)Druce in
Ukraine(exceptCrimea)andthefirstindicationofPlatanthera
×hybridaBrühheronthemainlandofUkraine.Populationof
C. damasoniumconsistsof115plants;ithasright-handedonto-
geneticspectrumwithpredominanceofgenerativeindividuals;
accordingtothedelta–оmegaclassification,itisadult,withde-
pressivevitalitystructure.Generativeplantsform4.3±0.1flowers
pershoot.PopulationofP.×hybridaconsistsof212plants;ithas
right-handedontogeneticspectrumwithpredominanceofadult
vegetativeindividuals;accordingtothedelta–оmegaclassifica-
tion,itisyoung,withdepressive-equilibriumvitalitystructure.
Generativeplantsform16.7±0.1flowerspershoot.Forpreser-
vationofС. damasonium, itisnecessarytocloserecreationarea;
forprotectionofP.×hybrida,maintainingofthepresentstateof
theecosystemisneeded.
Keywords:Cephalanthera damasonium, Platanthera × 
hybrida,floristicdiscovery,populationstructure,
NNPTuzlovskiLimany,OdesaRegion.


