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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ

Вступ

Для збе ре жен ня ра ри тет ної ком по нен ти фі то різ но
ма ніт тя Ук ра ї ни не об хід ною умо вою є ін фор ма ція 
про особ ли вості по ши рен ня та еко ло гію міс цез
ростань рід кіс них ви дів. До ці ка вих у цьо му ас пек ті 
мож на від нести та кож Crataegus ucrainica A. Pojark. 
Об ме же ність ареа лу та рід кість і роз по ро ше ність 
ло каль них по пу ля цій ви зна ча ють і сти му лю ють ін
те рес до вив чен ня цьо го виду. Знач на час ти на по
ві дом лень про його зростан ня на те ри то рії Ук ра ї
ни та в су між них міс це востях (Bortnyak et al., 1990; 
Bortnyak et al., 1991 а, b; Ferents, Khomyn, 2008; 
Arkushyna, Hulay, 2010) може сто су ва ти ся ін ших, 
схо жих за мор фо ло гі єю так со нів, ос кіль ки гер бар
ні зраз ки з ука за них те ри то рій не ідентифіку ва ли ся 
фа хів ця мигло до знав ця ми. Тому важ ли вим є ви
яв лен ня но вих по пу ля цій цьо го виду, що мо жуть 
слу гу ва ти дже ре лом ін фор ма ції про ньо го, ста ти 
об'єктом вив чен ня його еко ло гії, особ ли востей фе
но ло гії та біо ло гії від нов лен ня в умо вах різ них біо
то пів і кон крет них міс цез ростань.

Один із ав то рів цієї стат ті (В.А. Со ло ма ха) вліт ку 
1975 р. в уро чи щі «Стін ка» на око ли цях с. Підстав
ки Зо ло то нісько го рну Чер каської обл. за фік су
вав зростан ня Crataegus ucrainica. Це уро чи ще зі 
схи лом схід ної ек спо зи ції при ля гає до сільсько го 
кла до ви ща. Між уро чи щем і кла до ви щем про ля гає 
яр, який ра ні ше ся гав за пла ви р. Су пій, пов ністю 
ме ліо ро ва ної у зв'язку з тор фо роз роб ка ми. Мож
ли во, ра ні ше ложе яру ви ко ристо ву ва ло ся як до ро
га. В ниж ній його час ти ні з боку уро чи ща зроста ло 
оди но ке де ре во C. ucrainica зав ви шки близько 4 м із 
діа мет ром стов бу ра 15 см. Його вік ся гав 60 ро ків. 
На жаль, під час об лаш ту ван ня не да ле ко від цьо го 
міс ця, ко зацької кри ни ці, де ре во зни щили. По шу
ки C. ucrainica на ін ших ді лян ках біля с. Підстав ки 
тоді бу ли марни ми. Це де ре во в 1984 р. та кож за
фік су вав В.М. Люб чен ко, що під твер дже но його 
гер бар ни ми зраз ка ми, які збе рі га ють ся в гер ба рі
ях KW і ка фед ри бо та ні ки ННЦ «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. 

По шу ки виду в 2013 р. в уро чи щі «Стін ка» не 
дали ре зуль та тів.
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На ве де ні вка зів ки про зростан ня C. ucrainica на 
о. Ше лестів (Ка нівський при род ний за по від ник) 
(Bortnyak et al., 1990; Bortnyak et al., 1991а, b) та в 
його око ли цях не під твер дже ні від по від ним гер
бар ним ма те ріа лом. По си лан ня цих ав то рів, оче
вид но, сто су єть ся ін шо го так со на, мож ли во, гіб ри
до ген но го по хо джен ня, з ком плек сом про між них 
оз нак (1–2 стовп чи ки та 1–2 кіс точ ки, част ко ве 
опу шен ня лист ків), який ми за фік су ва ли в кіль кох 
ло ка лі те тах у гир лі Росі, на при бе реж них схи ло вих 
ді лян ках за плав Су пою та Сули з лі во бе реж ної час
ти ни Се редньо го При дніп ров'я.

Об'єкти та методи досліджень

У дельті р. Рось, поблизу території Канівського 
природного заповідника, нами виявлена доволі 
велика популяція C. ucrainica. Ділянка, де 
розрізнено зростають особини C. ucrainica, має 
площу близько 2 га. Для її вивчення застосовані 
загальноприйняті польові та камеральні методи. 

Проведені повні геоботанічні описи. Площа 
ділянок описів становила 1–2 ари. Назви 
видів наведені за зведенням С.Л. Мосякіна та 
М.М. Федорончука (Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999). Віковий стан знайдених особин C. ucrainica 
оцінювали, керуючись методичними підходами, 
запропонованими в літературі (Smyrnova et al., 
1990).

Гер бар ні зраз ки C. ucrainica із ви яв ле них міс
це зна хо джень 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), 
Гер ба рію Ки ївсько го на ціо наль но го уні вер си те ту 
іме ні Та ра са Шев чен ка (KWU) та до фон дів Ка
нівсько го при род но го за по від ни ка.

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

Рід Crataegus L. на лі чує від 250–300 (Phipps, James, 
1990) дo 1500 (Tsvelev, 2001) ви дів і є од ним із най
склад ні ших у так со но міч но му ас пек ті в ро ди ні 
Rosaceae Juss. Його представ ни ки по ши ре ні пе ре
важ но в по мір них ра йо нах Пів ніч ної пів ку лі — на 
рів ни нах і по до ли нах рі чок, а та кож у гірських 
ре гіо нах, де зроста ють у ча гар ни ко вих за рос тях, 
рід ше — в лі сах і на сте по вих схи лах. Для фло ри 
Ук ра ї ни на во дить ся 28 ви дів Crataegus  (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999). 

Здат ність ви дів роду до ак тив ної внут рішньо
сек цій ної та між сек цій ної ін трог ре сив ної гіб ри ди
за ції, на яв ність по лі п ло ї дії та апо мік си су (Tsvelev, 

2001; Mezhenska, Mezhenskyy, 2013) ви зна чають 
ви со ке різ но ма ніт тя мор фо ло гіч них ти пів осо бин, 
що уск лад нює іден ти фі ка цію ви дів. 

Се ред ди ко рос лих ви дів роду Crataegus на те ре
нах Се редньо го При дніп ров'я по всюд но й час то 
тра п ляють ся осо би ни з од ні єю кіс точ кою у дов
гасто му пло ді та від сут ністю будьяко го опу шен
ня на лист ках, па го нах по точ но го року при рос ту, 
квіт ко ніж ках і пло дах. Такі рос ли ни ді аг носту ють
ся за ви знач ни ком (Myakushko, 1987) як Crataegus 
pseudokyrtostyla Klokov. М.М. Цвєльов (Tsvelev, 2001) 
іден ти фі кує цей ма те рі ал як C. rhipidophylla Gand., 
вка зую чи на знач ну склад ність іс то рії вив чен ня 
виду та за плу та ність його но менк ла ту ри. 

Під час мар шрут них фло ристич них обсте жень 
бе ре гів Дніп ра, поблизу с. Пе ка рі Ка нівсько го рну 
Чер каської обл., ми зна йшли 19 осо бин гло ду. Ви
яв ле ні осо би ни ма ють різ ний ві ко вий стан (від ім
ма ту рів до ста рих ге не ра тив них де рев). Усі вони 
за мор фо ло гіч ни ми оз на ка ми до сить до б ре від
різ няють ся від C. rhipidophylla. Зок ре ма, біль ши ми 
за роз мі ра ми, боч ко по діб ни ми, дещо опу ше ни ми 
пло да ми. Крім того, їм власти ве ха рак тер не опу
шен ня че реш ків, квіт ко ні жок, лист ко вої пластин
ки, осей су цвіт тя та па го нів при рос ту по точ но го 
року. За на яв ності од но го, рід ше — двох сти ло ді їв 
усі пло ди ма ють по дві кіс точ ки. 

За га лом за біль шістю оз нак та кий мор фо тип ді
аг носту єть ся як Crataegus uсrainica Pojark. (Klokov, 
1954). У сис те мі роду він на ле жить до ти по вої 
сек ції Crataegus (Oxyacanthae Loud.) ряду Ambigua 
Pojark., який об'єднує дев'ять ви дів. К. Кристен сен 
(Christensen, 1992) си но ні мі зує C. ucrainica ра зом з 
кіль ко ма спо рід не ни ми із ним кримськи ми ви да
ми (C. eriantha Pojark., C. stankovii Kossych, C. taurica 
Pojark.) із C. meyeri Pojark., вка зую чи на мож ли во 
дав нє гіб ри до ген не по хо джен ня ос танньо го. 

Зна хід ка ви яв ле на в ме жах дель ти Росі, за 5–25 м 
від рус ла Дніп ра, в ра йо ні но во збу до ва но го вер
то літ но го ае ро дро му. Між цим об'єктом і рус лом 
Дніп ра в ма си ві вер бо вото по ле во го лісу спон тан
но го по хо джен ня є про точ на до ли на зав дов жки 
близько 700 м, яка за ли ва єть ся во дою під час силь
них до щів, ма со во го та нен ня сні гу та по ве ні.

Усі ви яв ле ні осо би ни цього мор фо ти пу зроста
ли на од но тип ній за ха рак те ром по хо джен ня ді
лян ці. Це — кра йо ва зона алю ві аль ноде лю ві аль
них на но сів лі во бе реж ної час ти ни дель ти р. Рось, 
що оми ва єть ся рус лом Дніп ра й роз мі ще на дуже 
близько до його ко рін но го пра во го бе ре га. Ймо
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вір но, цо коль ну час ти ну цієї ді лян ки уз бе реж жя 
фор мує більш ран нє за ча сом ут во рен ня, роз ми те 
річ ко ви ми во да ми тіло зсу вної те ра си. Це при пу
щен ня під твер джу єть ся на яв ністю шару тем носі
рих во до трив ких глин, що від сло ню ють ся у сму зі 
пля жу рус ла Дніп ра (ймо вір но, тем носі рі гли ни 
верхньої тов щі ба йосько го яру су юрської сис те ми 
(Paliyenko et al., 1971), яки ми підсте ляють ся алю
ві аль ні пі ща ні від кла ди з ти по ви ми фор ма ми мік
ро рель є фу, ха рак тер ни ми для при ру сло вої час ти ни 
за пла ви. Всі осо би ни ви яв ле ні в ме жах ді лян ки, 
по верх ня якої за зна ла знач них тех но ген них транс
фор ма цій рель є фу (бу дів ництво до рожньої дам би 
та ком плек су спо руд по лів фільт ра ції стіч них вод 
Ка нівсько го ко мун гос пу).

У це но тич но му ас пек ті по пу ля ція при уро че
на до лі сів і рід ко лісь (за галь на зімк ну тість де
рев ноча гар ни ко во го яру су – від 0,1 до 0,7) кла су 
Salicetea purpurea Moor 1958 (по ря док Salicetalia 
purpureae Moor 1958, союз Salicion albae Th. Müller 
et Gors 1958). У де рев но му яру сі з ви со кою пос тій
ністю (ІV–V) зроста ють види, які є ха рак тер ни ми 
та ді аг ностич ни ми для цьо го кла су рос лин ності, — 
Populus nirga L. (10–20 % про ек тив но го по крит тя) і 
Crataegus pseudokyrtostylla (2–20 %). У зв'язку з ви
со кою ан тро потранс фор мо ва ністю ді лян ки та пос
тій ним впли вом рек реа цій но го фак то ра се ред де
рев тра п ля єть ся знач на кіль кість представ ни ків си
нан троп ної ден д роф ло ри. Сут тє ву фі то це но тич ну 
роль ві ді гра ють Acer negundo L. (пос тій ність ІІ: про
ек тив не по крит тя 1 %), Robinia pseudoacacia L. (ІІ: 
10 %), Amorpha fruticosa L. (ІІ: 2 %), Malus sylvestris L. 
(І: 10 %), Armeniaca vulgaris Lam. (І: 3 %), Pyrus 
communis L. (І: +), Morus nigra L. (І: 5 %), Ligustrum 
vulgare L. (І: +), Lonicera tatarica L. (І: +), Elаeagnus 
angustifolia L. (І: +). 

Се ред або ри ген них ви дів та кож зрід ка й по оди но
ко тра п ляють ся Populus alba L., Quercus robur L., Rosa 
canina L., Viburnum opulus L., Rhamnus cathartica L. 
У яру сі трав ви со ку пос тій ність (ІІІ–V) ма ють ха
рак тер ні види цьо го ж кла су рос лин ності, зок ре ма 
Aristolochia clematitis L., Rubus caesius L., Polygonum 
dumetorum L., Elytrigia repens L., Asclepias syriaca L., 
Carex hirta L., Carex praecox Schreb., Asparagus 
officinalis L., Glechoma hederacea L., Torilis japonica 
Houtt., Equisetum pratense Ehrh. Зрід ка тра п ляють
ся Euphorbia virgata Waldst. & Kit., Galium boreale L., 
Bromus inermis Leyss., Humulus lupulus L., Hypericum 
perforatum L., Artemisia campestris L., Lysimachia 
nummularia L., Agrostis alba L., Genista tinctoria L., 

Chelidonium majus L., Cucubalus baccifer L., Achillea 
submillefolium Klokov & Krytzka, Linaria vulgaris 
Mill., Berteroa incana (L.) DC., Festuca rupicola L., 
Origanum vulgare L., Eryngium planum L., Scutellaria 
galericulata L., Verbascum lychnitis L., Galium 
verum L., Tanacetum vulgare L., Rumex thyrsiflorus 
Fingerh., Convolvulus arvensis L., Securigera varia (L.) 
Lassen, Echinops sphaerocephalum L., Phalacroloma 
annuum (L.) Dumort., Phleum pratense L., Chondrilla 
juncea L., Veronica longifolia L., Galeopsis bifida Boenn., 
Poa nemoralis L., Calamagrostis epigeios L. Слід за зна
чи ти, що ви со ку пос тій ність ма ють види трав, які є 
ін ди ка то ра ми умов різ коз мін но го ре жи му во ло го
за без пе чен ня і по всюд но зроста ють у Се редньо му 
При дніп ров'ї на ді лян ках се редньо го рів ня за пла ви 
Дніп ра.

На час обсте жен ня (22–25.07.2015) усі де ре ва 
C. ucrainica ге не ра тив но го віку ма ли до б ре сфор
мо ва ні, але ще зе ле ні пло ди. У час ти ни осо бин 
до ге не ра тив но го віку зафіксовані всох лі цен траль
ні па го ни та ак тив не га лу жен ня бо ко вих. Уваж не 
обсте жен ня всі єї пло щі, на якій знайдені рос ли ни 
цьо го виду, та при лег лих ді ля нок за свід чи ло пов ну 
від сут ність про рост ків і юве ніль них осо бин. Імо
вір но, по чат ко ві ета пи он то ге не зу у ви яв ле них осо
бин від бу ва ли ся за умов більш ран ніх ста дій сук це
сії, які на ра зі тут від сут ні че рез змі ни, що ста ли ся 
в рос лин но му по кри ві. При кмет но, що осо би ни 
най мо лод ших ві ко вих ста нів ло ка лі зу ють ся в най
більш роз рі дже них де ре воста нах, а та кож на по ля
нах й уз ліс сях, що свід чить про їхню ге ліо філь ну 
при ро ду. На цьо му тлі осо би ни C. pseudokyrtostyla 
різ но го віку, вклю чаю чи юве ніль ні, тра п ля ли ся 
по всюд но у трав'яному яру сі. Оче вид но, що ви яв
ле на нами це но по пу ля ція C. ucrainica пе ре бу ває у 
зрі ло му ста ні, де через сфор мо ва ність де рев ноча
гар ни ко во го та трав'яного яру сів від нов ний про цес 
у ба гатьох де рев них ви дів за бло ко ва ний. У зв'язку 
з цим зна йде ний нами локалітет C. ucrainica в гир
лі р. Рось та кож пот ре бує реалізації пев но го ком
плек су за хо дів для його охо ро ни.

Ви снов ки

Отже, до слі дже не нами міс це зна хо джен ня 
Crataegus ucrainica в гир лі р. Рось (Се ред нє При
дніп ров'я) характеризується знач ною еко ло гіч ною 
своє рід ністю і спе ци фі кою цієї ло каль ної по пу ля
ції виду. Це спри чи нює не об хід ність до дат ко вих 
обсте жень те ри то рії ре гіо ну для ви яв лен ня його 
но вих ло каль них по пу ля цій і їх до слі джен ня з ме



161ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2016, 73(2)

тою здій снен ня по рів няль но го біо то піч но го ана лі
зу й уточ нен ня по ши рен ня, еко ло гіч них і це но тич
них особ ли востей да но го C. ucrainica.

По пе ред нє обсте жен ня, про ве де не у 2013–
2015 рр. на гир ло вих ді лян ках при ток, які впа да
ють у Дніп ро, і їх ніх до ли нах, на пра во бе реж жі Лі
состе пу, дає підстави ствер джу ва ти від сут ність ін
ших міс це зна хо джень C. ucrainica на цій те ри то рії. 
Від най де ні схо жі рос ли ни гло ду з 1–2 кіс точ ка ми 
й по діб ною мор фо ло гі єю пот ре бу ють до дат ко во го 
до слі джен ня, як і гер бар ні зраз ки з Рів ненської та 
Жи то мирської об лас тей.

В об ся зі ви дів фло ри Ук ра ї ни в ме жах сек ції 
Crataegus (Oxyacanthae Loud.) ряду Ambigua Pojark. 
пот ріб но та кож про вес ти, крім мор фо ло гіч но го та 
різ но пла но во го ареа ло гіч но го ана лі зів, до слі джен
ня пил ку й ка ріо ло гії цих так со нів. Оче вид ною є 
до ціль ність ви ко ристан ня на сін нє во го ма те ріа
лу для ви ро щу ван ня сі ян ців ex situ та за кла дан ня 
проб них ді ля нок, на яких ви са джу ва ти муть от ри
ма ні са джан ці у від по від них для наступ них ета пів 
он то ге не зу біо то пах. У ході та ких ек спе ри мен тів 
сут тє вим буде різ но пла но ве до слі джен ня мор фо
ло гіч них особ ли востей осо бин різ них ві ко вих ста
нів C. ucrainica по рів ня но з C. pseudokyrtostyla. 

З ме тою охо ро ни цьо го рід кіс но го виду, за не
се но го до Між на род но го Чер во но го спи ску, не об
хід не змен шен ня рек реа цій но го на ван та жен ня на 
ді лян ку при бе реж ної сму ги, де зроста ють осо би ни 
C. ucrainica.
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Наведено інформацію про місцезнаходження Crataegus 
ucrainica A. Pojark., виявлене в центральній частині його 
ареалу в Середньому Придніпров'ї. Відображено еколо
гоценотичні особливості зростання виду в місці впадін
ня р. Рось у Дніпро поблизу м. Канева (Черкаська обл.). 
Досліджений локалітет C. ucrainica підтвердив екологіч
ну своєрідність і специфіку цього виду, що свідчить про 
необхідність здійснення порівняльного морфологічного 
аналізу наявних гербарних зборів із метою достовірної 
ідентифікації виду та виявлення його географічних, еко
логічних і ценотичних особливостей. 

Підкреслюється нагальна потреба охорони нових ло
калітетів цього рідкісного виду, занесеного до Міжна
родного Червоного списку.

Ключові слова: Crataegus ucrainica, рідкісний вид, 
охорона, Середнє Придніпров'я.

Шевчик В.Л., Никитчук О.В., Шевчик Т.В., 
Соломаха В.А. Новое местонахождение Crataegus 
ucrainica (Rosaceae) в дельте р. Рось. — Укр. ботан. 
журн. — 2015. — 73(1): 158—162.

Учебнонаучный центр «Институт биологии» Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко  
ул. Владимирская, 64, г. Киев, 03680, Украина

Приведена информация о новом местонахождении 
Crataegus ucrainica A. Pojark в центральной части его аре
ала в Среднем Приднепровье. Отображены экологоце
нотические особенности нового локалитета вида в месте 
впадения реки Рось в Днепр вблизи Канева (Черкасская 
обл.). Исследования подтвердили значительное эколо
гическое своеобразие и специфику этого вида, что сви
детельствует о необходимости проведения сравнитель
ного морфологического анализа имеющихся гербарных 
сборов с целью их достоверной идентификации и уточ
нения географических, экологических и ценотических 
особенностей вида.

Подчеркивается необходимость охраны новых лока
литетов C. ucrainicaа, включенного в Международный 
Красный список.

Ключевые слова: Crataegus ucrainica, редкий вид, охрана, 
Среднее Приднепровье.
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посібник. 3-тє видання / Національний університет біоресурсів та природокористування, Інститут ботаніки 
імені М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2015. – 421 с. 

У посібнику з позицій системного підходу викладено основні та споріднені геоботанічні терміни 
й поняття, для деяких з них наведено детальне тлумачення, математичний апарат, зміст підкріплено 
ілюстраціями. 

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів класичних природничих та аграрних вищих навчальних 
закладів, усіх, хто цікавиться проблемами геоботаніки.
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Індекс 74498

Crataegus ucrainica A. Pojark. (Rosaceae) – вид, занесений до Міжнародного Червоного 
списку (див. с. 158–162). Мезинський національний природний парк, берег р. Десна, 
околиці с. Радичів. Фото Т.В. Фіцайло 

Crataegus ucrainica A. Pojark. (Rosaceae) listed in the IUCN Red List of Threatened Species 
(see pp. 158–162). Mezyn National Nature Park, bank of the Desna River, near Radychiv 
village. Photo by T.V. Fitsailo


