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Abstract. Coenopopulations of a widespread Eurasian species, Anthriscus sylvestris, were studied in different 
environmental conditions of the Forest Zone in Ukraine. To investigate structural and functional features of species 
adaptation, the following model coenopopulations were studied: at the edge of oak forest in Kyiv Region, on disturbed 
wetland meadow, on ruderal area and in alder thickets in Zhytomyr Region. A morphometric analysis was conducted, 
account number was recorded, and absolute dry weight of plants in the model areas was determined. The morphometric 
characters, namely height and weight of plants, number of buds, flowers, seeds, buds diameter, were measured. The level 
of species variability was defined on the basis of morphometric criteria and phytomass. The highest plant populations 
are characteristic for open habitats, and the lowest ones were observed in coenopopulations of alder coenosis. In areas 
with rich soil, the species reaches the greatest biomass and a large number of individuals in the clone. The studied 
characteristics of coenopopulations are varying from 13% to 85%. Accodring to ontogenetic analysis, vegetative 
individuals prevail over generative in each of the seven model populations. However, total phytomass of generative 
individuals is higher (for some coenopopulations in several times) than that of pregenerative ones. Correlation analysis 
showed low levels of interdependencies between the features. The study of A. sylvestris populations allowed to establish 
biological features of the species in forest area of Ukraine and its adaptation potential. Left-hand ontogenetic spectrum 
in all model coenopopulations and domination of generative individuals indicate of their invasive nature.
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Вступ

Аnthriscus sylvestris (L.) Hoffm. (Apiaceae) є од ним з 
най по ши ре ні ших ви дів у пів ніч ній Єв ра зії, в тому 
чис лі в Лі со вій зоні. Однак пи тан ня адап та ції виду 
в умо вах транс фор ма ції се ре до ви ща в Україні вив-
че ні не дос татньо. Тим біль ше вид за слу го вує най-
пиль ні шої ува ги, ос кіль ки на пів ніч ний захід від 
межі ареа лу в Єв ро пі – в Іс лан дії, на Фа рерських 
о-вах, Грен лан дії – він ін тен сив но утво рює вто рин-
ний аре ал (Mierlo, Groenendael, 1991; Óskarsson, 
1932). По си лен ня ак тив ності виду і слугу ва ло при-
чи ною про ве ден ня до слі джень, при свя че них вив-
чен ню його мор фо ло го-біо ло гіч них і еко ло го-фі-
то це но тич них ха рак те ристик у Лі со вій зоні Ук ра-
ї ни.

Цей єв ра зійський вид по ши ре ний у біль шості 
кра їн Єв ро пи та Азії, але рід ко тра п ля єть ся в Се-
ред зем но морсько му ре гіо ні. В дея ких час ти нах 
сві ту був уве де ний в куль ту ру, а піз ні ше зди ча вів. 
На сьо го дні ши ро ко по ши ре ний та кож у Пів ніч-
ній Аме ри ці (Darbyshire et al., 1999; Carlson et al., 
2008), зна йде ний у Но вій Зе лан дії і цен траль ній та 
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пів ден ній Аф ри ці (Hultén, Fries, 1986; Webb et al., 
1989). 

Аnthriscus sylvestris – дво річ ник або ба га то річ ник. 
Ко рінь ко рот кий ве ре те но по діб ний, тро хи по тов-
ще ний; стеб ло пря ме, по рож нисте, гли бо ко бо ро-
зен часте, по реб рах у ниж ній час ти ні злег ка шорст-
ке, 50–150 см зав ви шки, у верх ній час ти ні роз га лу-
же не, голе. Лист ки дві чі або три чі пір часто роз сі че-
ні. Че реш ки 5–10 см зав дов жки, щіль ні, з ви їм кою 
з адак сі аль но го боку, з пе ри фе рій ни ми про від ни ми 
пуч ка ми. Лист ко ві пластин ки оваль ні або ши ро-
ко три кут ні, 15–30 см зав дов жки, 5–20 см зав шир-
шки; кін це ві част ки їх ши ро ко лан цет ні або оваль-
ні, 2–5 см зав дов жки, 5–10 мм зав шир шки, си дя чі, 
по краю зуб часті або пір часто роз сі че ні, на вер хів ці 
за гос тре ні, з нижньо го боку з по оди но ки ми во лос-
ка ми. Верх ні стеб ло ві лист ки си дя чі, з роз ви не ни-
ми піх ва ми. Су цвіт тя – зон тик, 3–9 см в діа мет рі, 
з 4–15 не рів ни ми про ме ня ми 15–35 мм зав дов жки. 
Зон ти ки на вер хів ці стеб ла зі бра ні в щит ко по діб-
ні су цвіт тя, з 8–15 рів ни ми го ли ми про ме ня ми, без 
об горт ки. Зуб ці ча шеч ки не по міт ні, пе люст ки білі 
або ро же ві, кра йо ві тро хи збіль ше ні, на вер хів ці 
ви їм часті. Пло ди 5–9 мм зав дов жки і 2–3 мм зав-
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шир шки, до вер хів ки пос ту по во зву же ні, в зон ти ку 
4–8 пло дю щих кві ток. Цві тін ня: VI–VII (Shishkin, 
1950).

Роз мно жу єть ся на сін ням і ве ге та тив но – шля-
хом від ді лен ня до чір ніх осо бин, що ви ник ли з па-
зуш них бруньок на кау дек сі. Пі сля цві тін ня і пло-
до но шен ня ма те ринський па гін від ми рає, і до чір ні 
осо би ни мо жуть ві до крем лю ва ти ся, утво рюю чи 
ок ре мі осо би ни. При цьо му утво рю ють ся за рос-
ті кру го вої фор ми. Як пра ви ло, до чір ні осо би ни 
менш роз ви не ні, і че рез кіль ка по ко лінь їхнє ве-
ге та тив не роз мно жен ня при пи ня єть ся (Rabotnov, 
1956; Hultén, Fries, 1986; Nukhimovskiy, 2002). 
Рослина за різних умов утворює різну кількість 
насіння: у лісових ценозах – 130–200 насінин, на 
луках 800–900, в особливо потужних екземплярів 
розвивається до 10000 насінин. Проростає насіння 
лише навесні наступного року після осипання або 
на другий рік. За умов густого задерніння рослини 
поступово випадають. Вид погано переносить 
постійний інтенсивний випас, але добре відростає 
після скошування. 

Об'єкти та ме то ди до слі джень 

Для з'ясування структурно-функціональних особли-
востей адаптації виду за різних еколого-ценотичних 
умов були досліджені модельні ценопопуляції в 
умовах Лісової зони. Для кожної ценопопуляції 
були закладені облікові ді лян ки розміром 1 м2, 
на них проводили облік всіх особин даного виду, 
розподіляючи їх за віковим станом і вимірюючи 
їхні основні біометричні показники. 

Одна ді лян ка (I) була за кла де на на по чат ку 
черв ня у віль хо вих за рос тях схи лу бе ре га р. Случ 
в око ли цях с. Кур чи ця (N 50°45’16’’, E 27°27’30’’) 
5 черв ня 2015 р. Де рев ний ярус фор мує Alnus 
glutinosa (L.) Gaertn. із зімк не ністю крон до 0,2, а 
ча гар ни ко вий Rubus caesius L. – 0,3. У трав'яному 
яру сі пе ре ва жа ють Anthriscus sylvestris, Elytrigia 
repens (L.) Nevski, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 
Dactylis glomerata L., Lamium album L., за га лом 
зафік со ва но 16 ви дів. Ос нов ним ан тро по ген ним 
фак то ром, який впли ває на фор му ван ня це но зу, є 
не ре гу ляр не ви ко шу ван ня, тому йо го дію мож на 
оці ни ти як слаб ку.

Об лі ки це но по пу ля ції (ІІ) на те ри то рії пар-
ку-пам'ятки са до во-пар ко во го мис тецтва за галь-
но дер жав но го зна чен ня «Фео фа нія» про во ди-
ли в кін ці трав ня, на по чат ку черв ня 2015 року 
(N 50°20’24’’, E 30°29’11’’) на уз ліс сі діб ро ви. Для 

оці ню ван ня ха рак те ру та рів ня внут рішньопо пу ля-
цій ної мін ли вості за кла де но 4 ді лян ки роз мі ром 1 × 
1 м2. Уг ру по ван ня двоя рус не з за галь ним про ек тив-
ним по крит тям 80%, верх ній ярус пе ре важ но фор-
мує А. sylvestris (з про ек тив ним по крит тям май же 
50%) та Impatiens parviflora DC. (до 10%) і на лі чує 
11 ви дів. До слі дже ні ді лян ки роз та шо ва ні вздовж 
ґрун то вої до ріж ки, про те рек реа цій не на ван та жен-
ня на це ноз мож на оці ни ти як по мір не. 

У черв ні та кож було за кла де но ді лян ку для об-
лі ку гід ро фіт ної це но по пу ля ції А. sylvestris (ІІІ) у 
по ни жен ні вздовж до ро ги у с. Хо тів, Киє во-Свя-
то шинсько го р-ну Ки ївської обл. (N 50°17’51’’, 
E 30°27’28’’) 10 черв ня 2015 р. Це двоя рус не уг ру-
по ван ня вия ви ло ся ба га то ви до вим (34 види) із за-
галь ним про ек тив ним по крит тям 100%. Се ред до-
мі нан тів: Melissa officinalis L. (до 20%), А. sylvestris, 
Artemisia vulgaris L., Geranium pretense L., U. dioica 
(до 10%). Ді лян ка роз та шо ва на оба біч ас фаль то-
ва ної до ро ги міс це во го зна чен ня у най більш за-
бруд не ній зоні (до 10 м), де, ок рім без по се редньо го 
рек реа цій но го впли ву, за зви чай фік су єть ся най ви-
щий вміст важ ких ме та лів у ґрун ті й без по се редньо 
осі да ють ае ро зо лі, сажа, пил на по верх ню рос лин. 
Тому сту пінь ан тро по ген но го впли ву мож на оці ни-
ти як знач ний.

Наступ на мо дель на це но по пу ля ція (IV) була 
ві діб ра на з ру де раль ної ді лян ки за край ку поля 
с. Кур чи ця Но во град-Во линсько го р-ну Жи то-
мирської обл. (N 50°45’28’’, E 27°26’11’’) 4 черв ня 
2015 р. Мо дель ний вид з про ек тив ним по крит тям 
до 7% за фік со ва но у двоя рус но му трав'яному це-
но зі, де до мі ну ють Urtica dioica L., Lamium album L., 
L. maculatum (L.) L., Galium aparine L. За га лом уг ру-
по ван ня на лі чує 14 ви дів, що фор му ють про ек тив-
не по крит тя до 70%. Ді лян ка роз та шо ва на на за-
край ку поля з про сап ни ми куль ту ра ми, де ве деть ся 
ін тен сив на гос по дарська ро бо та. До ан тро по ген-
но го впли ву на ді лян ку мож на від нести вне сен-
ня до б рив і гер бі ци дів у ґрунт ме жую чо го поля та 
по оди но кі ме ха ніч ні по шко джен ня рос лин, а його 
сту пінь оці ни ти як ви со кий.

Та ким чи ном, під бір мо дель них ді ля нок від бу-
вав ся за гра ді єн том ан тро по ген но го на ван та жен ня 
на уг ру по ван ня з А. sylvestris і за роз ви тком це но по-
пу ля ції від по від но від най мен шо го до най біль шо го. 

Збір по пу ля цій но го ма те ріа лу та його ка ме раль-
на об роб ка про во ди ли ся за за галь но при йня ти ми 
ме то ди ка ми (Biryukova, 2007; Zlobin, 2009, 2013) 
на ге не ра тив ній ста дії рос лин. Мор фо мет рич ний 
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ана ліз про во ди ли за 6 па ра мет ра ми, та кож була 
об ра хо ва на аб со лют но суха маса рос ли ни та про-
ана лі зо ва ний он то ге не тич ний спектр це но по пу-
ля цій (табл. 1). Фі то ма су рос лин ви мі рю ва ли на 
елек трон них ла бо ра тор них ва гах AXIS AD200, по-
пе редньо ви су шив ши в ла бо ра тор ній су шиль ній 
шафі TermoLab за тем пе ра ту ри 70 °С до аб со лют но 
су хої маси.

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

До слі дже ні це но по пу ля ції мо дель но го виду від різ-
няють ся за це но тич ною при уро че ністю, еко ло гіч-
ни ми ха рак те ристи ка ми та сту пе нем ан тро по ген-

ної транс фор ма ції це но зу. Кож на це но по пу ля ція 
несе свої спе ци фіч ні зна чен ня мор фо мет рич них 
па ра мет рів, що свід чать про ін ди ві ду аль ність усіх 
оз нак до слі дже них це но по пу ля цій, які змі ню ють ся 
в до сить ши ро ких ме жах. 

Мор фо мет рич ний ана ліз рос лин різ них це но-
по пу ля цій по ка зав близькість мо дель них це но по-
пу ля цій з уз ліс них це но зів, що вказує на їхню пев-
ну фе но ти піч ну адап та цію за леж но від це но тич ної 
при уро че ності (рис. 1). Хоча за та ки ми  оз на ка ми, 
як ви со та рос ли ни, кіль кість простих зон ти ків, 
кіль кість кві ток у просто му зон ти ку ін тер ва ли май-
же пе ре кри ва ють ся.

Таблиця 1. Використані морфометричні ознаки Аnthriscus sylvestris 
Table 1. Morphometric traits of Аnthriscus sylvestris

Параметр
Умовне 

позначення
Середнє 

арифметичне
min max

Стандартне 
відхилення

Cv (%)

Висота рослини (см) h 35,22 10,80 85,30 18,18 13,20

Фітомаса однієї особини (г) m 0,36 0,01 1,76 0,40 64,69

Кількість простих суцвіть рослини (шт.) Ninfl 6,23 1,00 29,00 5,13 49,66

Кількість простих зонтиків головного суцвіття (шт.) Ninfl-1 3,20 1,00 10,00 2,00 61,25

Кількість квіток у простому зонтику (шт.) Nf 10,89 6,00 22,00 2,97 26,62

Кількість насінин у головному суцвітті (шт.) Ns 72,65 8,00 189,00 40,20 84,86

Діаметр головного суцвіття (см) d 4,63 0,70 14,20 3,05 18,22

Рис. 1. Подібність модельних 
ценопопуляцій Аnthriscus sylvestris 
за значеннями морфометричних 
параметрів. Тут і далі I–IV – 
номери ценопопуляцій

Fig. 1. Similarity of model popu-
lations of Anthriscus sylvestris by 
morphometric features. Here and 
below I–IV – population numbers
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Так, найвищі рослини характерні для цено-
популяцій ІІІ (135–186 см) та ІV (96–192 см) із 
закрайку поля й ділянки узбіччя (рис. 2). Найменші 
розміри рослин відзначені для ценопопуляції I 
вільхового ценозу (74–113 cм).

Проте за іншими параметрами ми маємо чітку 
диференціацію між модельними ценопопуляціями. 
Проведено порівняння рослин різних цено-

популяцій за їх фітомасою. Встановлено, що най-
менші показники фітомаси однієї рослини у 
ценопопуляції  I  (7,8–116,5  г),   найбільші   у  IV 
(42,7–395,7 г) (рис. 3). Інший розподіл відмічено 
для кількісних характеристик генеративної 
сфери. Обрахунки кількості простих зонтиків на 
одній рослині показали більш-менш однорідний 
розподіл ценопопуляцій за цією ознакою – від 6 

Рис. 2. Висота рослин Аnthriscus 
sylvestris модельних ценопопуляцій

Fig. 2. Plant height in model 
populations of Anthriscus sylvestris

Рис. 3. Фітомаса однієї особини 
Аnthriscus sylvestris модельних 
ценопопуляцій

Fig. 3. Biomass of an individual 
plant in model populations of 
Anthriscus sylvestris
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до 61 простого суцвіття рослини для перших двох 
та IV ценопопуляцій (рис. 4). Лише ценопопуляція 
IІІ з узбіччя значно виділяється  – від 61 до 
523 суцвіть. Значна диференціація модельних 
ценопопуляцій спостерігається за ознакою кіль-
кості насінин головного суцвіття – від 8 до 152 
насінин (рис. 5). Найбільшою середньою кількістю 
насінин у сформованих суцвіттях характеризується 

ценопопуляція  ІІ з  узлісся «Феофанії» – 53 насінини, 
найменшою – ценопопуляція IV з ділянки закрайка 
поля – 17 насінин, для інших двох ценопопуляцій 
І та ІІІ – 30 та 32 насінини відповідно. Відмічено, 
що відсоток сформованих головних суцвіть для 
ценопопуляцій І та IV становить  50%, для ІІ – 90%, 
для ІІІ – 100%.

Рис. 4. Кількість простих суцвіть 
рослини Аnthriscus sylvestris у 
модельних ценопопуляцій

Fig. 4. Number of inflorescences 
per plant in model populations of 
Anthriscus sylvestris

Рис. 5. Кількість насінин у 
головному суцвітті рослин 
Аnthriscus sylvestris у модельних 
ценопопуляцій

Fig. 5. Number of seeds in main 
inflorescence in model populations 
of Anthriscus sylvestris



479ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2016, 73(5)

Для оцінки мінливості морфометричних 
параметрів застосовували коефіцієнт варіації Сv 
(рис. 6). Аналіз отриманих розрахунків показав, 
що досліджені морфопараметри чотирьох 
ценопопуляцій варіюють у межах 13–85%. Так, 
наймінливішими є загальна фітомаса, кількість 
cуцвіть та насінин у суцвітті, а більш сталими – 
висота, кількість квіток та діаметр суцвіття.

Для виявлення зв'язку між морфометричними 
параметрами А. sylvestris було застосовано 
кореляційний аналіз з використанням коефіцієнта 

кореляції Пірсона r (табл. 2). З'ясовано, що 
значна кореляція r = 0,81 спостерігається між 
висотою та загальною фітомасою. Цікаво, що між 
діаметром головного суцвіття та кількістю простих 
зонтиків головного суцвіття виявлено достовірну 
обернену кореляцію r = –0,78. Отримані результати 
представлені в табл. 2.

Проте, значимих залежностей (для біологічних 
систем 0,75) більше не спостерігалося. Зворотна 
залежність на рівні 0,7 відмічена між діаметром 
головного суцвіття (d) та масою рослини (m). 
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Рис. 6. Коефіцієнт варіації (Сv) морфометричних параметрів ценопопуляцій Аnthriscus sylvestris: h – висота рослини, 
m – фітомаса однієї особини, Ninfl – кількість простих зонтиків, Ninfl-1 – кількість простих зонтиків головного 
суцвіття, Nf – кількість квіток у простому зонтику, Ns – кількість насінин у головному суцвітті, та d – діаметр 
головного суцвіття

Fig. 6. Variability of morphometric parameters (Cv) in coenopopulations of Anthriscus sylvestris: h – height of plant, m – biomass 
of plant, Ninfl – number of umbrellas, Ninfl-1 – number of main umbrellas, Nf – number of flowers in simple umbrella, Ns – 
number of seeds in main umbrella and d – diameter of main umbrella

Таблиця 2. Кореляція між морфометричними параметрами Аnthriscus sylvestris
Table 2. Correlation between morphometric parameters of Аnthriscus sylvestris 

h m Ninfl Ninfl-1 Nf Ns d

h 1,00 – – – – – –

m 0,81 1,00 – – – – –

Ninfl 0,47 0,49 1,00 – – – –

Ninfl-1 -0,36 -0,35 -0,42 1,00 – – –

Nf -0,51 -0,33 -0,39 0,59 1,00 – –

Ns -0,01 -0,52 -0,17 0,56 0,16 1,00 –

d -0,37 -0,70 -0,78 0,21 0,15 0,50 1,00



480 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2016, 73(5)

Між кількісни ми ознаками досто вірності 
коре ляцій не зафіксовано. Такий низький 
рівень взаємозалежностей може свідчити 
про нерівномірний розвиток вегетативних і 
генеративних органів рослин за певних різних 
екологічних умов, що пояснюється екстремальними 
умовами місцезростання ценопопуляції при 
неврівноваженій її структурі. 

Побудовано також онтогенетичний спектр 
модельних ценопопуляцій. Для всіх встановлено 

переважання кількості вегетативних особин над 
генеративними (рис. 7).

На всіх досліджених ділянках було обраховано 
кількість вегетативних та генеративних особин на 
1 м2 та їхню абсолютно суху масу з метою побудови 
алокаційного спектра. Результати, представлені 
на рис. 8, вказують на збільшення фітомаси 
ценопопуляції при підвищенному антропогенному 
впливі, що, за даними Ю.Г. Злобіна (Zlobin, 2009), 
є проявом високої адаптивності популяцій до 
сукцесійних змін рослинного покриву.
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Рис. 7. Онтогенетичний спектр модельних ценопопуляцій: v – віргінільні особини, g – генеративні

Fig. 7. Ontogenetic spectrum of model populations: v – virginile individuals, g – generative individuals
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Рис. 8. Алокаційний спектр модельних популяцій: v – фітомаса віргінільних особин на 1 м2, g – фітомаса генеративних 
особин

Fig. 8. Allocation spectrum of model populations: v – phytomass of virginile individuals on 1 m2, g – phytomass of generative 
individuals
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Ана ліз от ри ма них да них по ка зав, що в усіх це-
но по пу ля ці ях за галь на фі то ма са ге не ра тив них осо-
бин біль ша (іно ді в де кіль ка ра зів) ніж пе ред ге не-
ра тив них. Ці ка во, що ви бір ка це но по пу ля ції ІІІ 
сфор мо ва на лише 8-ма ге не ра тив ни ми осо би на ми 
та 12-ма ве ге та тив ни ми. При цьо му в ге не ра тив них 
осо бин фі то ма са біль ша у 7 ра зів і най біль ша у ви-
дів із за плав них міс цез ростань (лу ки, віль ша ни ки). 
Ве ли ка фі то ма са луч ної це но по пу ля ції по яс ню єть-
ся знач ною кіль кістю па го нів. 

За леж но від адап то ва ності по пу ля цій до змін 
рос лин но го по кри ву в ході транс фор ма ції рос лин-
них уг ру по вань під дією зов ніш ніх фак то рів в од-
них ви пад ках збіль шу єть ся чи сель ність осо бин у 
по пу ля ції, під ви щу єть ся по пу ля цій на щіль ність, 
зростає ві та лі тет по пу ля ції, а в ін ших ви пад ках 
по пу ля цій ні змі ни ма ють про ти леж ний ха рак тер і 
мо жуть ви ра жа ти ся у мі ніа тю ри за ції осо бин, фраг-
мен та ції по пу ля ції до її пов ної елі мі на ції з уг ру по-
ван ня (Pashkevych, 2015). Про ве де не до слі джен-
ня по ка за ло, що із зростан ням ан тро по ген но го 
на ван та жен ня (до пев но го рів ня) це но по пу ля ції 
А. sylvestris ха рак те ри зу ють ся збіль шен ням роз мі-
рів і фі то ма си та знач ним пе ре ва жан ням в он то ге-
не тич но му спек трі ге не ра тив них ві ко вих груп, що 
свід чить про ви со кий сту пінь адап та ції виду до не-
спри ят ли вих умов іс ну ван ня. 

Ви снов ки

Про ве ден ня по пу ля цій но го до слі джен ня Anthriscus 
sylvestris  до зво ли ло вста но ви ти особ ли вості біо ло гії 
цьо го виду в Лі со вій зоні Ук ра ї ни та його адап тив-
ний по тен ці ал. Пе ре ва жан ня ве ге та тив них ві ко вих 
груп над ге не ра тив ни ми в усіх мо дель них це но по-
пу ля ці ях може свід чи ти про ін ва зій ний ха рак тер 
про я ву його еко ло гіч ної стра те гії. 

По дя ки 

Ав то ри ви слов лю ють по дя ку про від но му ін же не ру 
від ді лу гео бо та ні ки та еко ло гії Інсти ту ту бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни І. Ко рот кій за до-
по мо гу при збо рі ма те ріа лу.
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Пашкевич Н.А., Березніченко Ю.Г. Популяційний аналіз 
Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони. – 
Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 474–482.

Інститут еволюційної екології, Національна академія 
наук України 
вул. акад. Лебедєва, 37, м. Київ, 03143, Україна

За різних екологічних умов досліджено ценопопуляції 
широко поширеного євразійського виду Аnthriscus   
sylvestris у Лісовій зоні України. Для з'ясування 
 структурно-функціональних особливостей адаптації 
виду вивчали модельні ценопопуляції на узліссі 
діброви та на перезволоженій луці у Київській обл., 
а також на рудеральній ділянці й вільхових заростях 
Житомирської обл. Проведені морфометричний аналіз, 
обліки чисельності, обрахована абсолютна суха маса 
рослини на модельних ділянках, побудовані алокаційні 
спектри. Серед досліджених морфометричних ознак: 
висота та маса рослини, кількість суцвіть, квіток, 
насінин, діаметр суцвіття. Оцінено рівень мінливості 
виду за морфометричними критеріями та фітомасою. 
Найвищі рослини характерні для цено популяцій 
з відкритих місце зростань, найменші відзначені у 
ценопопуляції вільхового ценозу. Найбільшої фітомаси 
вид досягає на ділянках з поживними ґрунтами, 
формуючи велику кількість особин у клоні. Досліджені 
ознаки  ценопопуляцій варіюють у межах 13–85%. 
За онтогенетичним аналізом у кожній з чотирьох 
модельних ценопопуляцій кількість вегетативних 
особин переважає над кількістю генеративних, проте 
загальна фітомаса генеративних особин більша (іноді в 
декілька разів) ніж передгенеративних. Кореляційний 
аналіз виявив низький рівень взаємозалежності між 
ознаками. Проведене популяційне  дослідження 
A. sylvestris дозволило встановити особливості біології 
виду в Лісовій зоні України та встановити його 
адаптивний потенціал. Лівосторонній онтогенетичний 
спектр та переважання передгенеративних особин у всіх 
модельних ценопопуляціях свідчить про їхній інвазійний 
характер. 

Ключові слова: популяція, адаптація, Лісова зона, 
морфометричні ознаки, онтогенез, фітомаса

Пашкевич Н.А., Березниченко Ю.Г. Популяционный 
анализ Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в условиях Лесной 
зоны. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 474–482.

Институт эволюционной экологии, Национальная 
академия наук Украины 
ул. акад. Лебедева, 37, г. Киев, 03143, Украина

В различных экологических условиях исследованы  
ценопопуляции широко распространенного евра-
зийского вида Аnthriscus sylvestris в Лесной зоне 
Украины. Для выяснения структурно-функциональных 
особенностей адаптации вида изучены модельные 
ценопопуляции на опушке дубравы, на луговом 
переувлажненном участке в Киевской обл., а также 
на рудеральном участке и в ольховых зарослях 
Житомирской обл. Проведены морфометрический 
анализ, учет численности, рассчи тана абсолютно сухая 
масса растений на модельных участках, построены 
аллокационные спектры. Среди исследо ванных 
морфометрических признаков: высота и масса растения, 
количество соцветий, цветков, семян, диаметр 
соцветия. Был оценен уровень изменчивости вида по 
морфометрическим критериям и фитомассе. Самые 
высокие растения характерны для ценопопуляций 
открытых местообитаний, низкорослые отмечены 
в ценопопуляции ольхового ценоза. Наибольшей 
фитомассы вид достигает на участках с питательными 
почвами, формируя большое количество особей в клоне. 
Исследованные признаки ценопопуляций варьируют 
в пределах 13–85%. Онтогенетический анализ показал, 
что в каждой из четырех модельных ценопопуляций 
преобладают вегетативные особи над генеративными, 
однако общая фитомасса последних больше (иногда в 
несколько раз), чем предгенеративних. Корреляционный 
анализ выявил низкий уровень взаимозависимости между 
признаками. Проведенное популяционное исследование 
A. sylvestris позволило установить особенности биологии 
вида в Лесной зоне Украины и установить его адаптивный 
потенциал. Левосторонний онтогенетический спектр 
и преобладание предгенеративных особей во всех 
модельных ценопопуляциях свидетельствуют об их 
инвазионном характере.

Ключевые слова: популяция, адаптация, Лесная зона, 
морфометрические признаки, онтогенез, фитомасса


