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Abstract. Twelve new localities of Echinops exaltatus, a species listed in the Red Data Book of Ukraine, were discovered in 
Southern Opillya. The north-eastern boundary of its range was shifted by 44 km. Echinops exaltatus in Southern Opillya 
often occurs on wood margins, among shrubs, and in karst funnels. Plants grow in populations at a high density. Usually 
the population area is small (10–200 m2). Population size varies from tens to thousands of ramets. Mature generative 
specimens predominate in the majority of populations. Species composition of vegetation, including populations of 
E. exaltatus, was estimated. Dactylis glomerata and Thalictrum minus were observed most frequently in association with 
E. exaltatus. Meadow and forest species predominate in the communities; margin species and synanthropes occur less 
frequently. The morphometric analysis showed that parameter values of individuals were highly variable in different 
populations depending on eco-coenotic conditions. The vitality analysis reflected the dependence of population vitality 
type on light conditions. Populations on open areas of forest margins or in karst funnels appeared to be prosperous; on 
the contrary, populations under tree canopy or among shrubs were depressive. Average seed number per ramet was 816, 
but more than 26% of them were damaged by pests. Laboratory germination capacity was only 4–9%. Therefore despite 
great yield capacity (a population produces in average 2.4 million seeds), generative renovation of populations is not 
significant. Localities where E. exaltatus occur are recommended for protection by inclusion to the territory of Halych 
National Nature Park (Zalistsya parcel; near Korostovychi and Lany villages) and creation of botanical reserve areas 
(Zhdymyr, Stinka, Hora Khoma).
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Вступ

Echinops exaltatus Schrad. (Asteraceae) – ге мік рип-
то фіт, єв ро пейсько-се ред зем но морський вид з 
диз'юнктивним ареа лом, вне се ний до Чер во ної 
кни ги Ук ра ї ни (Chervona knyha…, 2009) із при ро до-
охо рон ним ста ту сом «не оці не ний». Вид при род но 
по ши ре ний у Схід ній та Пів ден но-Схід ній Єв ро пі, 
у Си бі ру та на ту ра лі зо ва ний у Авст рії, Ні меч чи ні, 
Да нії. Як зди ча ві ла рос ли на, E. exaltatus рос те у Ка-
на ді та США (Scoggan, 1979; USDA, NRCS, 2004; 
National Plant GS, 2006). 

В Ук ра ї ні вид рос те на пів ніч но-схід ній межі єв-
ро пейської час ти ни ареа лу. У Чер во ній кни зі Ук-
ра ї ни (Chervona knyha…, 2009) на ве де но ві сім ло-
ка лі те тів E. exaltatus, шість з яких у Пе ред кар пат ті 
й По кут ті (Tkachyk, 1983, 2000). На во дять ся та кож 
по оди но кі ло ка лі те ти у За кар патській і Львівській 
об лас тях (Chervona knyha…, 2009). По ши рен ня 
виду до слі дже не у Чер ні вецькій об л. (Tokariuk, 
2005; Tokariuk, Chornei, 2007; Chornei et al., 2010).
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Ві до мості щодо хо ро ло гії E. exaltatus у ме жах 
Пів ден но го Опіл ля та ста ну його по пу ля цій у нау-
ко вій лі те ра ту рі від сут ні. 

Згід но з гео мор фо ло гіч ним ра йо ну ван ням за-
хід них об лас тей Ук ра ї ни (Tsys, 1962; Gerenchuk, 
1968), уточ не ним Б.В. За ве ру хою (Zaverukha, 1985), 
Пів ден не Опіл ля охо п лює Пів ден но-Опільську 
хви лясту ви со чи ну, яка на ле жить до Опільської 
скульп тур ної роз чле но ва ної ви со чи ни Во ли но-
По дільської об лас ті. 

За фло ристич ним зо ну ван ням Во ли но-По діл ля 
(Zaverukha, 1985), Пів ден не Опіл ля є фло ристич-
ним під ра йо ном, що на пра во бе реж жі р. Дністер в 
Іва но-Фран ківській обл., простя га єть ся до чет вер-
тої те ра си Дніст ра, лі нія якої спів па дає з ме жею Во-
ли но-По дільської пли ти (Natsionalnyi atlas…, 2008; 
Opillia, 2010). Схід на та за хід на межі, від по від но, 
до хо дять до р. Луг у Львівській об л. та во до ді лу між 
річ ка ми Зо ло та Липа і Стри па у Тер но пільській обл. 
(Natsionalnyi atlas…, 2008; Opillia, 2010). Пів ніч на 
межа спів па дає з По дільським ва лом (лі нія Бер до-
На роль) (Pryroda Ivano-Frankivskoi…, 1973). 



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

Об'єкти та ме то ди до слі джень 

До слі джен ня про во ди ли про тя гом 2012–2015 рр. 
із засто су ван ням мар шрут них, на півста ціо нар них 
і ста ціо нар них ме то дів. Для вив чен ня по ши рен-
ня виду ви ко ристо ву ва ли ре зуль та ти польо вих до-
слі джень, лі те ра тур ні ві до мості та гер бар ні зраз ки 
LWКS і При кар патсько го на ціо наль но го уні вер си-
те ту іме ні Ва си ля Сте фа ни ка (ПНУ). 

Об'єктами хо ро ло гіч них та по пу ля цій них до-
слі джень були від по від но 12 та 10 ло ка лі те тів 
E. exaltatus, міс ця зна хо джен ня яких на ве де ні ниж-
че.

Ви до ве різ но ма ніт тя рос лин, що рос туть ра зом 
із E. exaltatus, ви зна ча ли ме то дом за кла дан ня проб-
них ді ля нок пло щею 10 × 10 м2. На зви ви дів рос лин 
на ве де ні за зве ден ням С.Л. Мо ся кі на та М.М. Фе-
до рон чу ка (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). 

Пло щу ло каль них по пу ля цій ви зна ча ли шля хом 
без по се редньо го ви мі рю ван ня. Кіль кість осо бин 
роз ра хо ву ва ли як до бу ток пло щі та се редньої щіль-
ності. 

За об лі ко ву оди ни цю об ра но ра ме ти – над зем-
ні па го ни (Smirnova, 1976; Zlobin, 1989). Для про-
ве ден ня мор фо мет рич них ви мі рю вань за рен дом-
ним прин ци пом від би ра ли по 25 ра мет у кож ній 
по пу ля ції (Shmidt, 1984). При цьо му засто со ву ва ли 
не уш ко джу валь ні ме то ди (Panchenko, 2007) з ви ко-
ристан ням оз нак, ви мі рю ван ня яких не пот ре бує 
зри ван ня чи ви ко пу ван ня рос лин (ви со та па го на, 
кіль кість лист ків, кіль кість та діа метр ко ши ків). 
Ста тистич ні об чис лен ня здій сню ва ли за стан дарт-
ни ми ме то ди ка ми (Shmidt, 1984). 

Ін декс мор фо ло гіч ної ці ліс ності осо бин роз ра-
хо ву ва ли за фор му лою, за про по но ва ною Ю.А. Зло-
бі ним (Zlobin, 1989).

Для ви зна чен ня ві та лі те ту осо бин та якості по-
пу ля цій засто со ву ва ли ме то ди ку Ю.А. Зло бі на 
(Zlobin, 1989, 2009; Zlobin, Skliar, Klimenko, 2013). 
Че рез низькі зна чен ня дис пер сії для ви зна чен ня 
ін тер ва лу про між но го кла су ви ко ристо ву ва ли фор-
му лу за (Zlobin, 1989). За ре ко мен да ці єю Ю.А. Зло-
бі на (Zlobin, 2009), для роз ши рен ня ін тер ва лу про-
між но го кла су n при йма ли рів ним 3. 

Об чис лю ва ли та кож уза галь не ний ін декс ві та-
лі те ту IVC, за про по но ва ний А. Р. Іш бір ді ним та 
М. М. Іш му ра то вою (Іshbyrdyn, Іshmuratova, 2004).

По тен цій ну на сін нє ву про дук тив ність (ПНП) 
ви зна ча ли шля хом об ра хун ку се редньої кіль кості 
на сі нин у ко ши ку й на па го ні, фак тич ну на сін нє ву 
про дук тив ність (ФНП) – об чис лен ням не по шко-
дже но го на сін ня на па го ні, а вро жай ність ло каль-
них по пу ля цій – як до бу ток фак тич ної на сін нє вої 
про дук тив ності та за галь ної кіль кості ра мет. Ла бо-
ра тор ну схо жість ви зна ча ли шля хом про ро щу ван-
ня 100 на сі нин у ґрун ті в ла бо ра тор них умо вах.

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

На те ри то рії Пів ден но го Опіл ля ста ном на 
01.12.2015 ви яв ле но 12 ло ка лі те тів E. exaltatus 
(рис. 1):

Іва но-Фран ківська обл., Га лицький ра йон: ло ка-
лі тет № 1 – пів ден но-схід на око ли ця с. Ко росто ви-
чі, уз ліс ся, за рос ті ча гар ни ків, пе ре ло ги й уз біч чя 
до ро ги, Н.В. Шумська, І.І. Дмит раш; 27.09.2012; 
№ 2 – пів ніч но-схід на око ли ця с. Ме ду ха, уро чи-
ще «Сім лин», біля уз ліс ся у ниж ній час ти ні схи лу 
па гор ба, І.І. Дмит раш, Н.В. Шумська; 04.09.2014; 

Рис. 1. Картосхема розміщення локалітетів Echinops 
exaltatus на Південному Опіллі. Цифрами позначені 
номери локалітетів, їх назви наведені у тексті

Fig. 1. Schematic distribution map of Echinops exaltatus 
localities in Southern Opillya. Figures indicate locality 
numbers, their descriptions see in text
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№ 3 – пів ніч на око ли ця м. Га лич, уро чи ще «За-
ліс ця», біля ча гар ни ків, І.І. Дмит раш; 14.09.2014; 
№ 4 – пів ніч на око ли ця с. Ти ме рів ці, уро чи ще 
«Вер бів ці», О.М. На ко неч ний; 18.07.2005, LWKS; 
№ 5 – пів ніч но-за хід на око ли ця с. Лани, дни ща 
карсто вих лі йок, А.М. За мо ро ка, В.Б. Ма ла нюк; 
16.08.2015, ПНУ; І.І. Дмит раш; 02.09.2015.

Тис ме ницький ра йон: № 6 – пів ден на око ли-
ця с. Узінь, уро чи ще «Жди мир», карсто ві лій ки й 
уз ліс ся, Н.В. Шумська, І.І. Дмит раш; 13.07.2012; 
№ 7 – схід на око ли ця с. По бе реж жя, уз ліс ся на 
межі з сі но кіс ною лу кою у ланд шафт но му за каз-
ни ку за галь но дер жав но го зна чен ня «Ко за ко ва до-
ли на», Дмит раш І.І.; 10.07.2015; № 8 – пів ніч но-
схід на око ли ця с. Під луж жя, бо та ніч на пам'ятка 
при ро ди міс це во го зна чен ня «Вов чи нецькі гор би», 
схил па гор ба над р. Во ро на, біля ча гар ни ків, Дмит-
раш І.І.; 28.07.2015; № 9 – схід на око ли ця м. Тис-
ме ни ця, між ча гар ни ка ми оба біч польо вої до ро ги, 
І.І. Дмит раш, Н.В. Шумська; 04.07.2015; № 10 – 
за хід на око ли ця с. Стри ган ці, уро чи ще «Стін ка», 
уз ліс ся у ниж ній час ти ні схи лу па гор ба, І.І. Дмит-
раш; 03.05.2015.

Тлу мацький ра йон: № 11 – пів ден на око ли ця 
с. Оле шів, уро чи ще «Го ра Хома», уз ліс ся, І.І. Дмит-
раш; 16.07.2015.

Ка луський ра йон: № 12 – око ли ця с. Діб ро ва, уз-
ліс ся й пе ре ло ги, А.М. За мо ро ка; 28.08.2015, ПНУ.

Під охо ро ною пе ре бу ва ють ло ка лі те ти E. exaltatus 
в Га лицько му на ціо наль но му при род но му пар ку 
(НПП) – уро чи ща «Сім лин» та «Вер бів ці», у ланд-
шафт но му за каз ни ку за галь но дер жав но го зна чен-
ня «Ко за ко ва до ли на», бо та ніч ній пам'ятці при-
ро ди міс це во го зна чен ня «Вов чи нецькі гор би» 

(Pryrodno-zapovidni…, 2000). Інші по пу ля ції не за-
без пе че ні охо ро ною.

Ло ка лі те ти E. exaltatus в око ли цях сіл Ко росто-
ви чі й Лани при ля га ють до ді ля нок Га лицько го 
НПП, тому для їх охо ро ни до ціль но роз ши ри-
ти його пло щу. На те ри то рії уро чищ «Жди мир», 
«Стін ка» та «Го ра Хома» про по нує мо ство ри ти 
бо та ніч ні за каз ни ки у зв'язку із на яв ністю, ок рім 
E. exaltatus, та кож ін ших ра ри тет них ви дів рос лин.

На те ри то рії Пів ден но го Опіл ля по пу ля ції 
E. exaltatus ло ка лі зо ва ні на уз ліс сях, між ча гар ни-
ка ми, у карсто вих лій ках, зрід ка та кож – оба біч до-
ріг і на пе ре ло гах.

Осо би ни у по пу ля ці ях E. exaltatus час ті ше рос-
туть кон та гі оз но, із 100%-вим по крит тям (щіль-
ність ра мет у по пу ля ці ях ста но вить (4)7–10(13) 
па го нів/м2). Це пов'язано з тим, що для зрі лих ге-
не ра тив них осо бин ха рак тер ний ба га то го ло вий 
ко рінь, з яко го ви рос тає де кіль ка па го нів (Visiulina, 
1962). Од нак пло ща по пу ля цій за зви чай не знач-
на – 10–200 м2 (табл. 1). Лише в уро чи щі «Сім лин» 
вона ста но вить 648 м2. Чи сель ність по пу ля цій ко-
ли ва єть ся від кіль кох де сят ків до кіль кох ти сяч ра-
мет (табл. 1). 

У біль шості по пу ля цій пе ре ва жа ють зрі лі ге-
не ра тив ні осо би ни з 4–9 над зем ни ми па го на ми 
(72,3–94,6%), що пов'язано з ко рот ким пре ге не-
ра тив ним пе ріо дом. Спос те ре жен ня за мар ко ва-
ни ми осо би на ми про тя гом 2012–2015 рр. до зво-
ли ло вста но ви ти, що у при род них умо вах осо би ни 
E. exaltatus на сін нє во го по хо джен ня фор му ють ге-
не ра тив ні па го ни у 2-річ но му, зрід ка – 3-річ но му 
віці. По пе ри фе рії за рос тей зрі лих ге не ра тив них 
осо бин рос туть вір гі ніль ні та мо ло ді ге не ра тив ні 

Таблиця 1. Площа, щільність та чисельність популяцій Echinops exaltatus

Table 1. Area, density and size of Echinops exaltatus populations

Номер 
локалітету

Назва локалітету
Показники

площа, м2 щільність, рамет/м2 кількість рамет, од.

1 околиця с. Коростовичі 91 10,3 846

2  урочище «Сімлин» 648 9,4 6091

3 урочище «Залісця» 18 13,5 243

5 Околиця с. Лани 10 6,8 68

6 урочище «Ждимир» 45 12,6 567

7 урочище «Козакова долина» 154 8,2 1263

8 урочище «Вовчинецькі горби» 186 11,8 2195

9 околиця м. Тисмениця 33 4,1 134

10 урочище «Стінка» 12 5,3 64

11 урочище «Гора Хома» 12 7 84

П р и м і т к а.  Локалітети 4 і 12 відомі за гербарними зразками, тому параметри популяцій не наводяться.
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рос ли ни, про те їх чи сель ність не ве ли ка. У по пу ля-
ці ях з мен шою щіль ністю вони ви яв ле ні та кож між 
зрі ли ми ге не ра тив ни ми осо би на ми («Ко за ко ва 
до ли на»). В уро чи щі «Вов чи нецькі гор би» зрі лі ге-
не ра тив ні осо би ни кон та гі оз но зо се ре дже ні у кіль-
кох ло ку сах, а мо ло ді утво рю ють ок ре мі гру пи на 
дея кій відста ні або рос туть по один ці. На пе ре ло гах 
(око ли ці сіл Ко росто ви чі й Діб ро ва) пе ре ва жа ють 
мо ло ді осо би ни.

Для до слі джен ня ви до во го скла ду рос лин ності з 
участю E. exaltatus, ві та лі тет ної струк ту ри по пу ля-
цій та мор фо мет рич них па ра мет рів осо бин ви ді ли-
ли 5 мо дель них ло каль них по пу ля цій. 

У по пу ля ції 1 по бли зу с. Ко росто ви чі до слі джу-
ва ли ло кус оба біч польо вої до ро ги, між ча гар ни ка-
ми Euonymus verrucosa, Sambucus ebulus, Salix caprea. 
Ра зом із E. exaltatus (50–70%) рос туть Elytrigia repens 

(1–10%), Centaurea pannonica, Dactylis glomerata, 
Geranium sanguineum, Phalacroloma annuum, Festuca 
gigantea, Prunella vulgaris, Lamium maculatum, Carex 
hirta, Medicago falcata, Galium mollugo, Agrimonia 
eupatoria, Thalictrum minus. 

По пу ля ція 2 в уро чи щі «Сім лин» має три кут-
ну кон фі гу ра цію, при ля гає до уз ліс ся, сфор мо-
ва но го Tilia cordata, Acer campestre, Quercus robur, 
Euonymus verrucosa. Вона за ймає ниж ню час ти ну 
схи лу па гор ба, вкри то го луч но-сте по вою рос лин-
ністю. На ді лян ці від мі че ні такі ви ди: E. exaltatus 
(80–100%), Pteridium aquilinum (1–25%), Sambucus 
ebulus (1–10%), Galium mollugo (1–5%), Urtica dioica, 
Thalictrum minus, Rubus caesius, Fallopia convolvulus, 
Galeopsis speciosa, Geranium sylvaticum, G. pratense, 
Aegopodium podagraria, Brachypodium pinnatum, 
Elytrigia intermedia, Betonica officinalis, Lavatera 
thuringiaca. Біль шість ви дів рос туть по пе ри фе рії 
за рос тей E. exaltatus.

Популяція 6 в уро чи щі «Жди мир» ло ка лі зо ва на у 
карсто вих лій ках. Про ек тив не по крит тя E. exaltatus 
ста но вить 70–100%. Ра зом з ним рос туть Frangula 
alnus (1–10%), Urtica dioica (1–15%), Brachypodium 
pinnatum (1–5%), Dactylis glomerata, Briza media, 
Nepeta pannonica, Thalictrum minus, Lavatera 
thuringiaca, Inula salicina, Cucubalus baccifer, Digitalis 
grandiflora, Calystegia sepium, Allium oleraceum, 
A. scorodoprasum, Betonica officinalis, Vincetoxicum 
hirundinaria, Medicago falcata, Hieracium umbellatum. 

По пу ля ція 7 у за каз ни ку «Ко за ко ва до ли на» 
має лі ній ну просто ро ву кон фі гу ра цію. Про ек-
тив не по крит тя E. exaltatus ко ли ва єть ся у ме жах 
10–85%. Вид рос те на уз ліс сі між мо ло ди ми де ре-
ва ми й ча гар ни ка ми (Cerasus avium, Tilia cordata, 
Euonymus europaeus, Ulmus laevis, Acer platanoides, 
A. pseudoplatanus, A. campestre, Corylus avellana, 
Padus avium, Salix caprea, Swida sanguinea) ра зом 
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Еколого-ценотичні групи

Рис. 2. Еколого-ценотичні групи видів флорокомплексів 
за участі E. exaltatus на Південному Опіллі (% загальної 
кількості): 1 – пратанти; 2 – сильванти; 3 – марганти; 4 – 
синантропанти; 5 – прато-степанти; 6 – види з широкою 
еколого-ценотичною амплітудою; 7 – петрофанти

Fig 2. Eco-coenotic groups of species in communities with 
E. exaltatus in Southern Opillya (% of total number): 1 – 
meadow species; 2 – forest species; 3 – margin species; 4 – 
synantropic species; 5 – meadow-steppe species; 6 – species of 
wide eco-coenotic range; 7 – petrophyte species

Таблиця 2. Морфометричні параметри наземних пагонів у модельних популяціях Echinops exaltatus на Південному Опіллі

Table 2. Morphometric parameters of ramets in model populations of Echinops exaltatus in Southern Opillya 

Ознаки
Популяції

№ 1 № 2 № 6 № 7 № 8

висота пагона, см
150,3±3,97

8,34
187,6±8,16

13,75
184,9±7,33

12,53
178,5±6,65

14,43
230,9±5,94

9,96

кількість листків
27,7±1,54

17,93
41,4±3,4

25,94
41,0±6,82

52,56
34,8±3,36

37,36
56,9±5,53

37,63

кількість кошиків
2,1±0,42

66,5
3,5±0,48

43,14
4,3±0,83

61,16
2,9±0,41

52,22
3,9±0,48

47,58

діаметр кошиків, см
4,8±0,22

14,29
4,5±0,2

14,38
4,4±0,21

15,00
4,6±0,26

21,16
4,8±0,26

20,80

П р и м і т к а. Над рискою вказані середнє арифметичне значення ознак і статистична похибка, під рискою – 
коефіцієнт варіації (%).
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із Trifolium medium (1–5%), Aegopodium podagraria, 
Anthriscus sylvestris, Arctium tomentosum, Arrhenatherum 
elatius, Artemisia vulgaris, Campanula trachelium, 
Carex spicata, Centaurea phrygia, Chaerophyllum 
aureum, C. aromaticum, Dactylis glomerata, Elytrigia 
repens, Geranium sylvaticum, G. pratense, Hypericum 
perforatum, Heracleum sibiricum, Poa nemoralis, 
Polygonatum hirtum, Sonchus arvensis, Stachys palustris, 
Phalacroloma annuum, Prunella vulgaris, Rumex 
confertus, Symphytum officinale, Vicia sepium. 

По пу ля ція 8 в уро чи щі «Вов чи нецькі гор би» 
скла да єть ся з кіль кох ло ку сів. Ра зом з E. exaltatus, 
про ек тив не по крит тя яко го ста но вить 30–100%, 
рос туть Swida sanguinea (1–5%), Coryllus avellana 
(1–5%), Populus tremula, Viburnum lantana, 
Rubus caesius (10%), Elytrigia intermedia (10%), 
Brachypodium pinnatum (5%), Lavatera thuringiaca 
(1–30%), Galeopsis tetrahit, Physalis alkekengi, Salvia 
glutinosa, Centaurea scabiosa, Succisa pratensis, 
Echinocystis lobata, Urtica dioica, Solidago virgaurea, 
Geranium sylvaticum, Convolvulus arvensis, Vicia 
cracca, Thalictrum minus, Dactylis glomerata, Knautia 
arvensis, Clematis recta, Salvia verticillata, Clinopodium 
vulgare, Aegopodium podagraria, Geranium pratense, 
Melilotus officinalis, Euphorbia cyparissias, Securigera 
varia, Oberna behen, Origanum vulgare, Hylotelephium 
polonicum, Vincetoxicum hirundinaria, Hieracium 
umbellatum. 

Фло ро ком плек си з участю E. exaltatus у п'яти 
його ло ка лі те тах об'єднують 90 ви дів су дин них 
рос лин. З них 27 ви дів (30%) ви яв ле но у кіль кох 
ло ка лі те тах. Два види (Dactylis glomerata, Thalictrum 
minus) рос туть ра зом з E. exaltatus у чо тирьох ло ка-
лі те тах, 6 ви дів (Swida sanguinea, Coryllus avellana, 
Geranium pratense, Urtica dioica, Brachypodium 
pinnatum, Lavatera thuringiaca) – у трьох, інші 19 ви-
дів ви яв ле ні у двох ло ка лі те тах.

Види фло ро ком плек сів на ле жать до 7 еко ло-
го-це но тич них груп, з-по між яких пе ре ва жа ють 
пра тан ти, силь ван ти, мар ган ти й си нан тро пан ти 
(рис. 2). За га лом, та кий спектр еко ло го-це но тич-
них груп від по ві дає фло ро ком плек сам еко то нів уз-
лісь Пів ден но го Опіл ля.

Фор ма та роз мір рос лин них ор га ніз мів є їх ба-
зо ви ми ха рак те ристи ка ми, які ви ко ристо ву ють ся 
для оцін ки мін ли вості, жит тє во го ста ну осо бин, 
за галь ної функ ціо наль ної ін тег ро ва ності ор га ніз-
му, впли ву фак то рів дов кіл ля тощо (Zlobin et al., 
2009). У зв'язку з цим, здій сне но ста тистич ний ана-
ліз мор фо мет рич них па ра мет рів осо бин E. exaltatus 
за різ них еко ло го-це но тич них умов.

Таблиця 3. Рівень відмінності між модельними популяціями 
Echinops exaltatus за сукупністю морфометричних ознак

Table 3. Differentiation level between model populations of 
Echinops exaltatus by morphometric criteria 

Популяція № 2 № 6 № 7 № 8 № 1

№ 2 1,13 3,16 7,31 10,28

№ 6 0 2,94 7,07 8,26

№ 7 0 0 10,88 7,35

№ 8 0,5 0,25 0,5 19,49

№ 1 0,75 0,5 0,5 0,75

П р и м і т к а. Під діагоналлю наведені частки 
статистично достовірних відмінностей за критерієм 
Стьюдента (%); над – суми значень критерію Стьюдента 
за трьома ознаками.

Рис. 3. Диференціація модельних популяцій Echinops 
exaltatus за сукупністю морфометричних ознак

Fig 3. Differentiation of model populations of Echinops 
exaltatus by morphometric criteria 

Внут рішньо по пу ля цій на мін ли вість біль шості 
оз нак осо бин E. exaltatus ко ли ва єть ся від се ред ніх 
до ви со ких зна чень (табл. 3). Най біль ша мін ли вість 
ха рак тер на для кіль кості кошиків, най мен ша – для 
ви со ти па го на.

За ви со тою па го на, кіль кістю лист ків і діа мет ром 
ко ши ків най ви щі зна чен ня па ра мет рів при та ман ні 
по пу ля ції 8, а за кіль кістю ко ши ків – по пу ля ції 6 
(табл. 2). Вод но час для по пу ля ції 1 ха рак тер ні сут-
тє во ниж чі зна чен ня біль шості па ра мет рів, що обу-
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мов ле но не спри ят ли ви ми еко ло го-це но тич ни ми 
умо ва ми (уз біч чя до ро ги по між ча гар ни ка ми).

Дос то вір ної різ ни ці між по пу ля ція ми за діа мет-
ром ко ши ків не ви яв ле но. За трьо ма ін ши ми оз на-
ка ми, а та кож за су мою зна чень кри те рію Стью-
ден та най біль ше від різ няють ся по пу ля ції 1 і 8 від 
ін ших та між со бою. Між по пу ля ція ми 2, 6 і 7 дос-
то вір них від мін ностей не ви яв ле но за жод ною оз-
на кою, а суми зна чень кри те рію Стью ден та не пе-
ре ви щу ють 4 (табл. 3, рис. 3).

Ко ре ля цій ний ана ліз до зво лив вста но ви ти, що 
у всіх по пу ля ці ях E. exaltatus най більш взає мо за-
леж ни ми оз на ка ми є кіль кість лист ків і ко ши ків. 
У чо тирьох по пу ля ці ях спос те рі га ють ся дос то вір-
ні ко ре ля цій ні зв'язки між цими ж па ра мет ра ми та 
ви со тою па го на.

У по пу ля ції 7 ін декс мор фо ло гіч ної ці ліс ності 
осо бин ста но вить 100%, у по пу ля ції 1 – 83,3%, у 
по пу ля ці ях 2 і 8 – по 50%, в по пу ля ції 6 – 33,3%.

За ре зуль та та ми ві та лі тет но го ана лі зу вста нов-
ле но, що за біль шістю ви бра них оз нак, а та кож за 
се ред нім зна чен ням ін дек сів якості, по пу ля ції 2, 6 
і 8, які рос туть на від кри тих міс цях в умо вах дос-

татньо го ос віт лен ня, на ле жать до про цві таю чих. 
По пу ля ції 7 та 1, що рос туть у за тін ку між де ре ва ми 
й ча гар ни ка ми, за трьо ма оз на ка ми й за се ред нім 
зна чен ням ін дек сів якості є де пре сив ни ми. Най-
ниж чі зна чен ня ін дек су якості при та ман ні по пу-
ля ції 1, що, ймо вір но, по яс ню єть ся її ло ка лі за ці єю 
оба біч до ро ги (табл. 4). Ре зуль та ти ві та лі тет но го 
ана лі зу за діа мет ром ко ши ка у біль шості по пу ля цій 
дещо від мін ні.

Ана ліз за IVC-ін дек сом дав близькі ре зуль та ти до 
мор фо мет рич но го і ві та лі тет но го ана лі зів. 

У чо тирьох по пу ля ці ях ви зна ча ли на сін нє ву 
про дук тив ність E. exaltatus (табл. 5). Для по пу ля-
ції 2 ха рак тер ні най ви щі зна чен ня ПНП і ФНП, 
а для по пу ля ції 8 – най біль ший від со ток ФНП. 
Най менш про дук тив ною вия ви ла ся по пу ля ція 6 
з карсто вих лі йок. У се редньо му в од но му ко ши-
ку утво рю єть ся 229,6 на сі нин, а на па го ні – 816,3. 
Близько 75% на сі нин E. exaltatus до зрі ва ють, не за-
знаю чи по шко джен ня різ ни ми кон сор та ми. 

Се ред ня вро жай ність по пу ля цій ста но вить  
2,4 млн на сі нин на 250 м2 (середня площа дослід-
жених популяцій) або 9,6 тис. насінин на 1 м2.

Таблиця 4. Віталітетні типи модельних популяцій Echinops exaltatus

Table 4. Vitality types of model populations of Echinops exaltatus

Ознаки

Популяції 

№ 2 № 6 № 7 № 8 № 1

Тип популяції

висота пагона, см
процвітаюча

(0,45)
процвітаюча

(0,45)
рівноважна

(0,33)
процвітаюча

(0,5)
депресивна

(0,05)

кількість листків
процвітаюча

(0,45)
процвітаюча

(0,4)
депресивна

(0,27)
процвітаюча

(0,4)
депресивна

(0,1)

кількість кошиків
процвітаюча

(0,45)
процвітаюча

(0,45)
депресивна

(0,27)
процвітаюча

(0,4)
депресивна

(0,15)

діаметр кошиків, см
рівноважна

(0,35)
депресивна

(0,25)
депресивна

(0,27)
процвітаюча

(0,4)
рівноважна

(0,35)

Q
С 0,43 0,39 0,29 0,43 0,16

IVC 1,02 1,07 0,93 1,22 0,78

П р и м і т к а. У дужках вказані значення індексу якості популяцій (Q). Q
С
 – середнє значення індексів якості 

популяцій; IVC – узагальнений індекс віталітету.

Таблиця 5. Насіннєва продуктивність Echinops exaltatus

Table 5. Echinops exaltatus seed production 

Популяції
Потенційна насіннєва продуктивность, шт. Фактична насіннєва 

продуктивність на пагін, 
шт.

Частка дозрілого 
непошкодженого насіння, %на один кошик на пагін

№ 2 306,2 ± 1,23 1071,7 ± 1,73 818,3 ± 4,16 76,4

№ 6 142,4 ± 3,16 612,3 ± 4,04 339,7 ± 5,38 55,5

№ 7 265,2 ± 2,41 777,1 ± 5,93 555,5 ± 9,33 71,5

№ 8 204,6 ± 1,87 804,1 ± 2,54 733,3 ± 8,42 91,2
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Ла бо ра тор на схо жість не по шко дже но го на сін ня 
ста но вить 5,2–12,3%, а в пе ре ра хун ку на все на сін-
ня – 4,0–9,1%.

За су куп ністю оз нак, за про по но ва них Б.М. Мір-
кі ним зі спів ав то ра ми (Mirkin et al., 1989), по пу ля ції 
E. exaltatus в умо вах Пів ден но го Опіл ля ви яв ля ють 
власти вості R

K
 еко ло го-фі то це но тич ної стра те гії.

Ви снов ки 

У ме жах Ук ра ї ни Echinops exaltatus, ок рім Пе ред-
кар пат тя, За кар пат тя й По кут тя, ви яв ле но та кож 
на Пів ден но му Опіл лі, що до зво ли ло пе ре міс ти ти 
пів ніч но-схід ну межу йо го ареа лу на 44 км. Зна йде-
но 12 ло каль них по пу ля цій E. exaltatus – на уз ліс сях, 
між ча гар ни ка ми, у карсто вих лій ках, на пе ре ло гах 
та оба біч польо вих до ріг. По пу ля ції, зде біль шо го, 
ма ло чи сель ні і за йма ють малу пло щу. Просто ро ве 
роз мі щен ня осо бин пе ре важ но кон та гі оз не. 

Рі вень внут рішньо по пу ля цій ної мін ли вості мор-
фо мет рич них оз нак осо бин E. exaltatus ко ли ва єть-
ся від се редньо го до ви со ко го. Най ви щі зна чен ня 
біль шості мор фо мет рич них оз нак ха рак тер ні для 
по пу ля ції, що рос те в уро чи щі «Вов чи нецькі гор-
би», від мі че ні на част ко во за рос ло му ча гар ни ка ми 
схи лі па гор ба, най ниж чі – для ло ку су оба біч до ро-
ги в по пу ля ції по бли зу с. Ко росто ви чі.

За ре зуль та та ми ві та лі тет но го ана лі зу, по пу ля-
ції, ло ка лі зо ва ні на від кри тих ді лян ках, які при ля-
га ють до уз лісь, та у карсто вих лій ках, на ле жать до 
про цві таю чих, а по пу ля ції між ча гар ни ка ми й де-
ре ва ми – до де пре сив них. Імо вір но, зна чен ня мор-
фо мет рич них па ра мет рів та ві та лі тет ні типи по пу-
ля цій за ле жать від сту пе ня їх за ті нен ня.

По при ви со ку на сін нє ву про дук тив ність, по-
нов лен ня по пу ля цій виду не знач не – че рез по шко-
джен ня на сін ня шкід ни ка ми та низький від со ток 
його про рос тан ня, що є од ні єю з при чин ма лої чи-
сель ності по пу ля цій. 

Для по пу ля цій E. exaltatus на Пів ден но му Опіл лі 
ха рак тер ний R

K 
еко ло го-це но тич ний тип стра те гії.

Отже, вва жає мо, що не об хід но за про ва ди ти мо-
ні то ринг ста ну ло каль них по пу ля цій E. exaltatus та 
за без пе чи ти їх охо ро ну шля хом оп ти мі за ції при-
род но-за по від ної ме ре жі ре гіо ну.
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Парпан В.І., Дмитраш-Вацеба І.І. Поширення та стан 
популяцій Echinops exaltatus (Asteraceae) на території 
Південного Опілля. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 
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Прикарпатський національний університет  
імені Василя Стефаника 
вул. Галицька, 201, м. Івано-Франківськ, 76008, Україна

Виявлено 12 популяцій нового для Південного Опілля 
виду Echinops exaltatus, внесеного до «Червоної книги 
України». Перенесено північно-східну межу його ареа-
лу далі на 44 км. В умовах Південного Опілля популя-
ції E. exaltatus найчастіше локалізовані на узліссях, між 
чагарниками, у карстових лійках. Особини у популяціях 
частіше ростуть контагіозно, з великою щільністю. Пло-
ща популяцій зазвичай незначна (10–200 м2). Чисель-
ність коливається від кількох десятків до кількох тисяч 
рамет. У більшості популяцій переважають зрілі гене-
ративні особини. По периферії їх заростей з незначною 
чисельністю ростуть молоді генеративні та віргінільні 
особини. Для 5 модельних популяцій досліджено видо-
вий склад флорокомплексів. Найчастіше разом із E. ex-
altatus виявляли Dactylis glomerata та Thalictrum minus. У 
флорокомплексах найбільшу частку складають пратанти 
й сильванти, а також марганти й синантропанти. У ре-
зультаті морфометричного аналізу встановлено, що ве-
личина морфометричних параметрів особин помітно ко-
ливається в залежності від еколого-ценотичних умов. За 
результатами віталітетного аналізу виявлено залежність 
віталітетних типів популяцій від рівня освітленості: по-
пуляції на відкритих ділянках узлісь та у карстових лій-
ках є процвітаючими, а популяції під наметом дерев чи 
серед чагарників за більшістю ознак – депресивними. 
Визначали насіннєву продуктивність E. exaltatus в умовах 
Південного Опілля. В середньому на 1 пагоні утворюєть-
ся 816 насінин, однак понад 26% зазнають пошкоджен-
ня шкідниками. Проте лабораторна схожість насіння 
становить лише 4–9%. Тому, попри велику врожайність 
(у середньому 2,4 млн насінин на 250 м2) насіннєве по-
новлення популяцій незначне. Пропонуємо місцезрос-
тання E. exaltatus в урочищі «Залісця» та в околицях сіл 
Коростовичі та Лани віднести до складу Галицького на-
ціонального природного парку, а в урочищах «Ждимир», 
«Стінка» та «Гора Хома» створити ботанічні заказники.

Ключові слова: нові локалитети, модельні популяції, 
морфометрія, віталітет, вікова структура

Парпан В.И., Дмытраш-Вацеба И.И. Распространение 
и состояние популяций Echinops exaltatus (Asteraceae) 
на территории Южного Ополья. – Укр. ботан. журн. – 
2016. – 73(5): 483–491.

Прикарпатский национальный университет  
имени Василия Стефаника 
ул. Галицкая, 201, г. Ивано-Франковск, 76008, Украина

Выявлено 12 популяций нового для Южного Ополья 
вида Echinops exaltatus, занесенного в «Красную книгу 
Украины». Северо-восточная граница ареала перенесена 
дальше на 44 км. В условиях Южного Ополья популяции 
E. exaltatus чаще всего локализованы на опушках, между 
кустарниками, в карстовых воронках. Особи в популя-
циях чаще растут контагиозно, с большой плотностью. 
Площадь популяций, как правило, небольшая (10–
200 м2). Численность колеблется от нескольких десятков 
до нескольких тысяч рамет. В большинстве популяций 
преобладают зрелые генеративные особи. По перифе-
рии их зарослей растут единичные молодые генератив-
ные и виргинильные особи. Для 5 модельных популяций 
исследован видовой состав флорокомплексов. Чаще 
всего вместе с E. exaltatus находили Dactylis glomerata и 
Thalictrum minus. В флорокомплексах наибольшая доля 
припадает на пратанты и сильванты, а также марган-
ты и синантропанты. В результате морфометрического 
анализа установлено, что величина морфометрических 
параметров особей заметно колеблется в зависимости от 
эколого-ценотических условий. По результатам витали-
тетного анализа обнаружена зависимость виталитетних 
типов популяций от уровня освещенности: популяции 
на открытых участках опушек и в карстовых воронках 
являются процветающими, а популяции под навесом 
деревьев или среди кустарников по большинству при-
знаков – депрессивными. Определяли семенную про-
дуктивность E. exaltatus в условиях Южного Ополья. В 
среднем на 1 побеге образуется 816 семян, однако более 
26% испытывают повреждения вредителями. При этом 
лабораторная всхожесть семян составляет лишь 4–9%. 
Поэтому, несмотря на большую урожайность (в среднем 
2,4 млн семян на на 250 м2), семенное обновление попу-
ляций незначительное. Предлагаем местопроизрастания 
E. exaltatus в урочище «Залисця», а также в окрестностях 
сел Коростовычи и Ланы включить в состав Галицкого 
национального природного парка, а в урочищах «Жди-
мир», «Стенка» и «Гора Хома» создать ботанические за-
казники.

Ключевые слова: новые локалитеты, модельные 
популяции, морфометрия, виталитет, возрастная 
структура


