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Abstract. An affirmative answer to the question about the presence of Ornithogalum arcuatum Steven in Crimea is given 
based on the analysis of literature and herbarium materials. In addition, a new floristic find of this species in the Donetsk 
Ridge (Lugansk Region, Antratsyt District, near Krasna Polyana village) is reported. A need to protect the species and 
its localities in Ukraine, in particular to include O. arcuatum in the new edition of the Red Data Book of Ukraine, is 
highlighted. The results are also important in the context of studying floristic relations between Crimea, the Caucasus 
and the Donetsk Ridge in different geological periods.
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Рід Ornithogalum L. (Asparagaceae) є од ні єю з до сить 
склад них у так со но міч но му ас пек ті груп се ред ци-
бу лин них  рос лин.  Для  при род ної  фло ри  Ук ра ї ни 
ос тан нім ча сом на во ди ло ся від 12 до 14 ви дів цьо-
го роду (Аgapova, 1979; Myakushko, 1987; Mosyakin, 
Fedoronchuk,  1999),  се ред  яких  ві сім  нині  ма ють 
ви со ке со зо ло гіч не зна чен ня (Peregrym, 2012). Без 
сум ні ву, по даль ша ре ві зія та все біч не вив чен ня роду 
Ornithogalum у фло рі кра ї ни є важ ли вим зав дан ням, 
про те в цій ро бо ті ми на ма гає мо ся з'ясувати лише 
од не конкретне пи тан ня: чи при сут ній Ornithogalum 
аrcuatum Steven у фло рі Ук ра ї ни?

Згід но  з  су час ни ми  лі те ра тур ни ми  да ни ми, 
O. arcuatum по ши ре ний  на  Кав ка зі  (від  м.  Но во-
ро сійська  до  Аб ха зії  по  пів ден но му  схи лу  Ве ли-
ко го  Кав ка зу  і  по  пів ніч но му  —  до  ра йо ну  Кав-
казьких  Мі не раль них  Вод;  ві до мі  ізольо ва ні  його 
міс це зна хо джен ня  на  Став ро польській  ви со чи ні) 
та  в  Кри му  (Аgapova,  1979;  Mikheev,  1988).  Іс то-
рія  до слі джен ня  цьо го  виду  на  Кримсько му  пів-
ос т ро ві  над зви чай но  ці ка ва,  хоча  її  ана ліз  не  дає 
ос та точ ної  від по ві ді  на  пи тан ня  про  на яв ність 

чи  від сут ність  там  O. arcuatum.  Цей  вид на во-
ди ли  для  Кри му  до сить  дав но,  але  без  кон крет-
них  вка зі вок  хорологiчного  ха рак те ру  (Boissier, 
1884;  Schmalhausen,  1897;  Fomin,  Voronov,  1909; 
Fedchenko,  Flerov,  1910;  Taliev,  1927).  Пер ший  ко-
мен тар  щодо  цьо го  був  на да ний  Є.В.  Вуль фом 
(Wulf,  1930,  p.  56):  «Кем  этот  вид  первоначально 
указан для Крыма, мне неизвестно, как неизвестно 
и  на  основании  каких  данных  Шмальгаузен,  а 
затем  и  последующие  авторы,  приводили  его 
для  Крыма.  Первое  из  мне  известных  указаний 
принадлежит  Boissier  ...  Судя  по  экземпляру, 
собранному  Андреевым  бл.  Симферополя  и 
Котовым  в  районе  Сиваша-Чонгара,  этот  вид 
действительно  в  Крыму  встречается».  Про те  піз-
ні ше в до пов нен ні до «Фло ры Кры ма» Є.В. Вуль-
фа (Privalova, Prokudin, 1959, p. 64) його ві до мості 
зов сім не зга ду ють ся, а з'являється цілковито нова 
ін фор ма ція:  «Сравнение  типичного  кавказского 
O. arcuatum с  крымским  материалом  показало, 
что в Крыму нет этого вида. Растение, собранное 
Черновой  и  приводимое  ею  для  Ай-Петринской 
яйлы,  является  настоящим  O. pyrenaicum».  Крім 
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того,  ав то ри  цьо го  по ві дом лен ня  по си ла ють ся  на 
пуб лі ка цію  Н.М.  Чер но вої  (Chernova,  1951)  сто-
сов но  ре зуль та тів  вив чен ня  рос лин но го  по кри ву 
за хід них  яйл  Кри му.  Ці ка во,  що  Н.М.  Чер но ва  в 
цій  пуб лі ка ції  на во дить  O. arcuatum не  тіль ки  для 
Ай-Пет ринської  яйли,  а  ще  й  для  Ва силь євської, 
Ні кітської  та  Гур зуфської  яйл,  про те  чо мусь  цей 
факт  був  про іг но ро ва ний  ба гать ма  до слід ни ка ми. 
У  «Фло ре  Ев ро пей ской  час ти  СССР»  Н.Д.  Ага-
по ва  (Аgapova,  1979,  p.  246)  зро би ла  ком пі ля цію 
іс ную чої  на  той  час  ін фор ма ції,  з  од но го  боку, 
з  дея ки ми  важ ли ви ми  уточ нен ня ми,  а  з  ін шо-
го  —  дещо  не точною  транс фор ма ці єю  по ві дом-
лен ня Л.О. При ва ло вої, Ю.М. Про ку ді на: «Вульф 
ссылается  на  сборы  Андреева  (Симферополь) 
и  Котова  (Сиваш-Чонгар),  однако  в  гербарии 
Никитского ботанического сада этих образцов нет, 
поэтому Л.А. Привалова не включила O. arcuatum в 
список крымских видов. Старый Крым — недавно 
обнаруженное  достоверное  местонахождение».  У 
су час них ук ра їнських пуб лі ка ці ях O. arcuatum зга-
ду єть ся лише дві чі: С.Л. Мо ся кін і М.М. Фе до рон-
чук (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999) за зна ча ють, що 
зна хід ка  O. arcuatum у  Кри му  пот ре бує  під твер-
джен ня,  а  А.В.  Єна  (Yena,  2012)  під три мує  дум ку 
Л.О. При ва ло вої та Ю.М. Про ку ді на щодо до ціль-
ності ви лу чен ня виду зі скла ду фло ри пів ос т ро ва, 
опе рую чи тільки ар гу мен том зга да них ав то рів.

З  ме тою  з'ясування  на яв ності  чи  від сут ності 
O. arcuatum у Кри му про тя гом 2011–2015 рр. нами 
бу ли оп рацьо ва ні ос нов ні ук ра їнські гер ба рії ус та-
нов,  де  збе рі га єть ся  най біль ше  збо рів  із  те ри то рії 
пів ос т ро ва.  Це  Пів ден ний  фі лі ал  На ціо наль но го 
уні вер си те ту  біо ре сур сів  і  при ро до ко ристу ван ня 
Ук ра ї ни  «Кримський  аг ро тех но ло гіч ний  уні вер-
си тет»  (CSAU),  Хар ківський  на ціо наль ний  уні-
вер си тет  іме ні  В.Н.  Ка ра зі на  (CWU),  Інсти тут  бо-
та ні ки  іме ні  М.Г.  Хо лод но го  НАН  Ук ра ї ни  (KW), 
На ціо наль ний бо та ніч ний сад  іме ні М.М. Гриш ка 
НАН Ук ра ї ни (KWHA), Бо та ніч ний сад іме ні акад. 
О.В.  Фо мі на  Ки ївсько го  на ціо наль но го  уні вер си-
те ту  іме ні  Та ра са  Шев чен ка  (KWHU),  Ні кітський 
бо та ніч ний сад (YALT). За ре зуль та та ми цієї ро бо ти 
ми зна йшли один гер бар ний ар куш, за яким дос то-
вір но мож на іден ти фі ку ва ти O. arcuatum: «Кур бан-
кая.  Буковый  лес.  У  источника.  14.07.1928.  Собр. 
и  опр.  Чернова»  (YALT).  Крім  того,  ви яв ле но  ще 
один ар куш, рос ли ни на яко му з ве ли кою ймо вір-
ністю мо жуть бути від не се ні до O. arcuatum, про те 
від сут ність  лист ків  і  кві ток  не  до зво ля ють  зро би-

ти  цьо го  з  аб со лют ною  достовір ністю:  «Ка ра су-
ба зар ский  лес хоз,  Ай лян мин ский  участок.  Крым. 
АССР. 25.07.1938. Ф. Гринь» (KW). Ф. Гринь на ети-
кет ці на пи сав олів цем «Ornithogalum pyrenaicum L.», 
але  на  ар ку ші  та кож  було  за ли ше но  Notae criticae 
«ско рее  все го  —  O. arcuatum  Stev.  13.12.1969. 
Агапова».  Таким  чином,  ви яв ле ні  гер ба рії  дають 
змогу  точ но  вста но ви ти  на яв ність  O. arcuatum  у 
фло рі Кри му, а отже, й Ук ра ї ни.

Ок ре мо  за зна чи мо,  що  нам  не  вда ло ся  знай ти 
гер ба рії, які зга ду вав Є.В. Вульф (Wulf, 1930), збо-
ри  Н.М.  Чер но вої  з  де кіль кох  яйл,  про ци то ва ні  в 
її пуб лі ка ції (Chernova, 1951) і част ко во — в ро бо-
ті  Л.О.  При ва ло вої  та  Ю.М.  Про ку ді на  (Privalova, 
Procudin, 1959), а та кож ма те ріа ли з око лиць м. Ста-
рий  Крим,  про  які  зга дує  Н.Д.  Ага по ва  (Аgapova, 
1979). При пус кає мо, що вони мо жуть збе рі га ти ся у 
про від них гер ба рі ях Ро сійської Фе де ра ції, які нами 
не ог ля ну ті в ме жах цьо го до слі джен ня.

Крім того, під час польо вої ек спе ди ції 3 трав ня 
2011  р.  в  око ли цях  с.  Чер во на  По ля на  Ан тра ци-
тівсько го  р-ну  Лу ганської  обл.  (48,23143°  пн.  ш., 
39,13653° сх. д.), у бай рач но му лісі ви яв ле но по пу-
ля цію  виду  з  роду  Ornithogalum  на  пло щі  близько 
5000  м2,  який  не мож ли во  було  точ но  іден ти фі ку-
ва ти, ос кіль ки рос ли ни пе ре бу ва ли лише на по чат-
ко вій  ста дії  бу то ні за ції.  Про ана лі зу вав ши  на яв ні 
мор фо ло гіч ні  оз на ки  рос лин  (роз мі ри  лист ко вої 
пластин ки, від сут ність світ лої сму ги по цен траль-
ній жил ці на верх ній по верх ні при ко ре не вих лист-
ків  тощо)  та  еко ло го-це но тич ні  ха рак те ристи ки 
міс цез ростан ня  (зімк ну тість  крон  —  0,7;  де ре-
востан — Quercus robur L. (25 %) (ви со та — 12–14 м, 
діа метр  стов бу рів  —  до  30  см),  Acer campestre  L. 
(20  %)  (ви со та  —  10  м,  діа метр  стов бу рів  —  15–
20 см), Fraxinus excelsior L.  (10 %) (ви со та — 15 м, 
діа метр стов бу рів — до 20 см); ІІ ярус ре пре зен то ва-
ний лише Euonymus europaeus L. (5 %); трав'янистий 
ярус із за галь ним про ек тив ним по крит тям — 50 %: 
Ornithogalum arcuatum (15 %), Corydalis marschalliana 
(Pall. ex Willd.) Pers. (7 %), C. solida (L.) Clairv. (1 %), 
Stellaria holostea L. (5 %), Veronica hederifolia L. (5 %), 
Galium aparine  L.  (5  %),  Anemone ranunculoides  L. 
(3 %), Lamium maculatum (L.) L. (1 %), Viola canina L. 
(1 %), Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (1 %), Melica 
picta K. Koch (+), Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara 
&  Grande  (+),  Agrimonia eupatoria  L.  (+),  Geum 
urbanum  L.  (+),  Gagea lutea  (L.)  Ker  Gawl.  (+), 
G. minima (L.) Ker Gawl. (+), Scilla siberica Haw. (+)), 
ми ді йшли ви снов ку, що цей вид ра ні ше не на во-
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див ся для флор До нецько го кря жу, Лу ганської об-
лас ті  та  пів ден но го  схо ду  Ук ра ї ни  (Kondratyuk  et 
al., 1985; Konoplya, 2003; Оstapko et al., 2010).

З ме тою по даль шо го ви зна чен ня зна йде них рос-
лин ми за фік су ва ли кіль ка ек зем п ля рів у гер ба рій, 
а та кож ви ко па ли 15 ге не ра тив них осо бин для пе-
ре са джен ня  їх  на  ді лян ку  лі со во го  сек то ра  ко лек-
ції рід кіс них і зни каю чих рос лин при род ної фло ри 
Ук ра ї ни  в  Бо та ніч ний  сад  іме ні  акад.  О.В.  Фо мі-
на  Ки ївсько го  на ціо наль но го  уні вер си те ту  іме ні 
Та ра са  Шев чен ка,  де  про дов жу ва ли  спос те рі га ти 
за  ними.  Кві ту ван ня  пе ре ве зе них  рос лин  у  куль-
ту рі  впер ше  від зна чили  в  дру гій  по ло ви ні  трав ня 
2012 р., а збір на сін ня здій сни ли в пер шій по ло ви ні 
лип ня. У 2013 і 2014 ро ках у той са мий час спос те-
рі га ло ся їх по втор не кві ту ван ня та пло до но шен ня, 
однак про тя гом 2015 р. жод на з рос лин не утво ри-
ла ге не ра тив них па го нів. Отже, наш ек спе ри мент у 
куль ту рі був вда лим, і це дало змогу точ но іден ти-
фі ку ва ти зна йде ні на До нецько му кря жі рос ли ни: 
вони та кож на ле жать до виду O. arcuatum.

Вра хо вую чи ви ще ви кла де ні фак ти, вва жає мо за 
до ціль не  на вес ти  но менк ла тур ну  ци та цію  виду  та 
його ко рот ку мор фо ло гіч ну ха рак те ристи ку.

Ornithogalum arcuatum Steven,  1829,  Mém.  Soc. 
Nat.  Moscou,  7:  271;  Boissier,  1884,  Fl.  Orientalis, 
5:  215;  Шмаль гау зен,  1897,  Фл.  ср.  и  юж.  Рос-
сии,  Крыма  и  Сев.  Кав ка за,  2:  501;  Вульф,  1930, 
Фл.  Крыма,  1  (3):  55;  Кра ше нин ни ков,  1935,  Фл. 
СССР, 4: 391; Ага по ва, Фл. ев роп. час ти СССР, 4: 
246; Mosyakin & Fedoronchuk, 1999, Vascular plants 
of Ukraine: 29. — Ряст ка ду го по діб на або р. зі гну та.

Трав'яна  ба га то річ на  ци бу лин на  рос ли на  зав-
ви шки 50–80 см. Лист ки (4–7) лі ній ні, зав дов жки 
40–50  см,  зав шир шки  до  5  см.  Квіт ки  (30–50)  зі-
бра ні  у  ве ли кі  пі ра мі даль ні  су цвіт тя.  Оцві ти на 
ши ро ко во рон ко по діб на.  Лис точ ки  оцві ти ни  зав-
дов жки від 1,2 до 1,5(2) см, вузька зе ле на смуж ка 
з  їхньо го  зо внішньо го  боку  іно ді  спос те рі га єть ся 
лише у верх ній час ти ні або, час ті ше, зов сім від сут-
ня. Ти чин ко ві нит ки без зуб ців, зву же ні до вер ши-
ни. Квіт ко ніж ки ви дов же ні — (1,7)2,5(4,5) см, при 
пло дах ду го по діб но ві діг ну ті. Плід — три гран на ко-
ро боч ка,  пря мостоя ча.  На сін ня  оваль но-яй це по-
діб не. Ефе ме ро їд. Кві тує з дру гої по ло ви ни трав ня 
до се ре ди ни черв ня, пло до но сить у лип ні.

За зна чи мо,  що  O. arcuatum  був  за не се ний  до 
Чер во ної  кни ги  СРСР  (Krasnaia...,  1978,  1984)  та 
Чер во ної  кни ги  РРФСР  (Mikheev,  1988).  Нині 
він  охо ро ня єть ся  на  те ри то рії  чо тирьох  ре гіо нів 

Ро сійської  Фе де ра ції:  у  Став ро польсько му  краї 
(Skripchinskiy,  2002),  Пів ніч ній  Осе тії  (Krasnaia 
kniga.  Respublika...),  Ін гу ше тії  (Dakieva,  2007)  і 
Че ченській  Рес пуб лі ці  (Umarov,  2007).  Тому  не-
має  жод но го  сум ні ву  щодо  до ціль ності  за не сен ня 
O. arcuatum до но вої ре дак ції «Чер во ної кни ги Ук-
ра ї ни», ос кіль ки вид і його по пу ля ції в на шій кра-
ї ні  від по ві да ють  ба гатьом  кри те рі ям  рід кіс ності 
(не знач на  кіль кість  ві до мих  міс це зна хо джень, 
диз'юнкція  ареа лу,  мала  пло ща  по пу ля ції,  пос тій-
ний  ан тро по ген ний  пре синг  на  при род ні  міс цез-
ростан ня виду то що). 

На  жаль,  у  зв'язку  з  по точ ною  по лі тич ною  си-
туа ці єю  в  Ук ра ї ні  до слі джен ня  та  мо ні то ринг  по-
пу ля цій  O. arcuatum  у  Кри му  та  на  До нецько му 
кря жі  най ближ чим  ча сом  є  ма ло ймо вір ни ми  та 
не без печ ни ми  для  ук ра їнських  до слід ни ків.  Про-
те в май бутньо му не об хід но все біч но вивчити по-
пу ля ції цьо го виду, на яв ні в Ук ра ї ні, та взя ти їх під 
охо ро ну.

Та ким  чи ном,  ре зуль та ти  на ших  до слі джень 
уможливлюють  уточ нен ня  щодо  су час но го  скла-
ду  при род ної  фло ри  Ук ра ї ни,  до во дя чи  на яв ність 
у  Кри му  та  на  До нецько му  кря жі  рід кіс но го  виду 
O. arcuatum. Крім того, до пов ню єть ся пе ре лік лі со-
вих диз'юнктивно-аре аль них до нецько-кримсько-
кав казьких ре лік то вих (імо вір но, між гля ці аль них) 
ви дів, що є но вим важ ли вим фак том для з'ясування 
пи тан ня сто сов но фло ристич них зв'язків між цими 
ре гіо на ми в різ ні гео ло гіч ні епо хи.

Гер бар ні  ма те ріа ли  O. arcuatum пе ре да ні  до  На-
ціо наль но го  гер ба рію  Ук ра ї ни  Інсти ту ту  бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни  (KW)  і  гер ба-
рію Бо та ніч но го саду іме ні акад. О.В. Фо мі на Ки-
ївсько го  на ціо наль но го  уні вер си те ту  іме ні  Та ра са 
Шев чен ка (KWHU).
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Перегрим М.М. Чи присутній Ornithogalum аrcuatum 
(Asparagaceae) у флорі України? — Укр. ботан. журн. — 
2016. — 73(1): 46—50.

Науково-дослідна лабораторія «Інтродуковане та 
природне фіторізноманіття» Навчально-наукового 
центру «Інститут біології» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  
Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна, вул. 
Симона Петлюри, 1, м. Київ, 01032, Україна

На  підставі  аналізу  літератури  та  гербарних  матеріалів 
дається стверджувальна відповідь на питання щодо при-
сутності Ornithogalum arcuatum Steven у Криму. Також на-
ведена інформація про нову флористичну знахідку цього 
виду на Донецькому кряжі: Луганська обл., Антрацитів-
ський  р-н,  околиці  с.  Красна  Поляна.  Підкреслюється 
необхідність охорони виду та його локалітетів в Україні, 
зокрема занесення O. arcuatum до нової редакції «Черво-
ної  книги  України».  Відзначено  важливість  отриманих 
результатів у контексті вивчення флористичних зв'язків 
між Кримом, Кавказом і Донецьким кряжем у різні гео-
логічні епохи.

Ключові слова: Ornithogalum, Крим, Донецький кряж, 
флористична знахідка, рідкісний вид.

Перегрим Н.Н. Присутствует ли Ornithogalum аrcuatum 
(Asparagaceae) во флоре Украины? — Укр. ботан. журн. — 
2016. — 73(1): 46—50.

Научно-исследовательская лаборатория 
«Интродуцированное и природное фиторазнообразие» 
Учебно-научного центра «Институт биологии» 
Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко  
Ботанический сад имени акад. А.В. Фомина, ул. Симона 
Петлюры, 1, г. Киев, 01032, Украина

На основании анализа литературы и гербарных матери-
алов дан утвердительный ответ на вопрос о присутствии 
Ornithogalum arcuatum  Steven  в  Крыму.  Также  приведена 
информация  о  новой  флористической  находке  этого 
вида  на  Донецком  кряже:  Луганская  обл.,  Антрацитов-
ский р-н, окрестности с. Красная Поляна. Подчёркнута 
необходимость охраны вида и его локалитетов в Украине, 
в  частности,  включения  O. arcuatum в  новую  редакцию 
Красной  книги  Украины.  Отмечена  важность  получен-
ных  результатов  в  контексте  изучения  флористических 
связей между Крымом, Кавказом и Донецким кряжем в 
разные геологические эпохи.

Ключевые слова: Ornithogalum, Крым, Донецкий кряж, 
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Устименко П.М., Дубина Д.В., Фельбаба-Клушина Л.М. Рослинність верхів'я долини Тиси (Закарпатська 
область). Сучасний стан, фітоценорізноманітність, антропогенна трансформація, охорона / Інститут ботаніки 
імені  М.Г.  Холодного  НАН  України,  Ужгородський  національний  університет.  –  Ужгород:  ТОВ  «Іва», 
2015. – 128 с. 

У  монографії  узагальнено  результати  багаторічних  досліджень  рослинності  долини  верхів'я  р.Тиси. 
Оцінено  стан  екосистем  долини  Тиси  за  показниками  рослинного  світу.  Встановлено,  що  значні 
структурно-функціональні зміни охопили рослинний покрив не лише густонаселених районів, а й тих, 
природне середовище яких донедавна вважалося малопорушеним антропогенною діяльністю. Виявлено 
інтенсифікацію природокористування в місцях традиційної господарської діяльності і розширення зони 
експлуатації, включаючи ті природні комплекси, які виконують важливі захисні, регуляційні чи охоронні 
функції. Встановлено фітоценофонд основних типів рослинності: лісової – 77 асоціацій, чагарникової – 
2, лучної – 69, болотної – 52, водної – 64 і визначено його раритетну компоненту. 

Проаналізовано  вплив  провідних  антропогенних  факторів  на  екосистеми  регіону,  які  спричинюють 
трансформацію  рослинного  покриву  екосистем  долини  Тиси.  Це  рубки  лісу,  випасання  й  осушення 
земель. Таким чином, виявлено глибоку синантропізацію рослинного покриву регіону,  запропоновано 
шляхи його збереження та відновлення.

Для широкого кола фахівців у галузі охорони довкілля, екології, фітоценології, органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади, працівників і студентів вищих навчальних закладів, членів неурядових 
екологічних організацій, викладачів.
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