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Abstract.  High  invasive  potential  in  North  America  is  peculiar  to  84  species  of  vascular  plants  native  to  Ukraine 
(belonging to 38 families and 66 genera), which are recognized as invasive at national (USA and Canada) and regional 
(states,  provinces  and  territories)  levels.  The  list  of  taxa  has  been  analyzed  from  the  viewpoint  of  their  geographic 
distribution (native ranges). By the number of species, elements of the Eurasian group (totally 64 species) dominate: 
mostly  species with wide  ranges,  representatives of  the Eurasian  (20  species), European-Western Asian  (17  species), 
and European-Siberian (10 species) elements. Next groups are Ancient Mediterranean (11 species) and European         
(8 species) ones. These patterns confirm the empirical regularity indicating that the highest invasive potential (especially 
in transcontinental invasions) is peculiar mainly to species with wide ranges, and areas of primary and secondary parts 
of the total species range often positively correlate. Exceptions to this rule are species aggregates with active processes of 
microevolution, involving the formation of local geographical races that sometimes have invasive potentials comparable 
to those of wide-range species. 

Key words: invasive species, taxonomic analysis, phylogeny, flora, Ukraine, North America

Вступ

Стат тя  є  про дов жен ням  на ших  по пе ред ніх  пуб лі-
ка цій (Mosyakin, 2008, 2012, 2013), зок ре ма стат ті, 
що була при свя че на так со но міч но му ана лі зу ви дів 
при род ної  фло ри  Ук ра ї ни,  які  є  ви со ко  ін ва зій-
ни ми у Пів ніч ній Аме ри ці (Mosyakin, 2014). У цій 
стат ті об го во рю ва ли ся прин ци пи від бо ру ви дів для 
ана лі зу  (офі цій ний  ста тус  ін ва зій ної  рос ли ни  та 
до ве де на тен ден ція до  ін ва зій ності або ви со ка  ін-
ва зій на ак тив ність у кра ї нах та ре гіо нах Пів ніч ної 
Аме ри ки; на леж ність виду до при род ної або ри ген-
ної  фло ри  Ук ра ї ни).  Особ ли ва  ува га  при ді ля ла ся 
так со но міч но кри тич ним гру пам  і ви дам, пріо ри-
тет ним для впро ва джен ня біо ло гіч но го кон тро лю. 
До ос та точ но го спи ску ввійш ли 84 види су дин них 
рос лин  з  38  ро дин  та  66  ро дів.  Аб со лют на  біль-
шість з них є ін ва зій ни ми ви да ми, що про ни ка ють 
у при род ні та на пів при род ні рос лин ні уг ру по ван ня 
Пів ніч ної Аме ри ки (так зва ні environmental weeds, 
transformers),  знач но  змі нюю чи  їхню  струк ту ру 
(Mosyakin, 2014). 
© А.С. МОСЯКІН, 2016

Ос кіль ки  транс кон ти нен таль ні  ін ва зії  є  гло баль но 
зна чу щим  біо гео гра фіч ним  фе но ме ном  та  ру шій-
ним  фак то ром  ін ва зій но го  про це су,  ін ва зії  аме ри-
канських рос лин в Ук ра ї ні та на при лег лих те ри то-
рі ях вив ча ли ся до сить ре тель но (Protopopova, 1973, 
1991; Burda, 1991; Protopopova et al., 2003, 2006, etc.), 
од нак зво рот ній про цес (ін ва зії ук ра їнських ви дів у 
Пів ніч ній  Аме ри ці)  з  бо та ні ко-гео гра фіч ної  точ ки 
зору вив че ний не дос татньо, що й обу мо ви ло ак ту-
аль ність ана лі зу, представ ле но го в да ній ро бо ті. 

Об'єкти та ме то ди до слі джень

Гео гра фіч ний  ана ліз  ад вен тив них  у  пев них  ре гіо-
нах  (а  особ ли во  ін ва зій них)  рос лин  час то  за знає 
ут руд нень. На сам пе ред, слід ви зна чи ти, з якою ме-
тою він про во дить ся. Якщо та кий ана ліз пот ріб ний 
для  ви яв лен ня  су час но го  по ши рен ня  ви дів,  їх ніх 
еко ло го-це но тич них  особ ли востей  та  клі ма тич ної 
при уро че ності,  то  слід  бра ти  до  ува ги  як  пер вин-
ний  (або ри ген ний,  на тив ний,  при род ний)  фраг-
мент ареа лу, так і його вто рин ний (ан тро по ген ний, 
ад вен тив ний) фраг мент або фраг мен ти. Якщо гео-
гра фіч ний ана ліз про во дить ся з ме тою ви яв лен ня 
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за ко но мір ностей  по чат ко во го  по ши рен ня  ви дів 
(тоб то,  ви яв лен ня  пер вин но го  ареа лу  як  дже ре ла 
по даль шої ек спан сії або ін ва зії), тоді слід вра хо ву-
ва ти лише пер вин ний фраг мент ареа лу. 

Про те не об хід но ус ві дом лю ва ти, що як пер вин-
ний, так і вто рин ний фраг мен ти ареа лу фор му ють-
ся не лише під впли вом клі ма тич них, еда фіч них та 
ін ших абіо тич них чин ни ків, але й під впли вом біо-
тич них та іс то рич них фак то рів (Hierro et al., 2005; 
Pyšek, Richardson, 2006; Mosyakin, 2009, etc.). 

Ос кіль ки де таль ний гео гра фіч ний ана ліз за усі ма 
ві до ми ми  ло ка лі те та ми  тра п лян ня  на ших  мо дель-
них ви дів (у ме жах їх ніх ареа лів, включ но з пер вин-
ни ми  та  вто рин ни ми  фраг мен та ми)  про ве де ний 
нами  при  мо де лю ван ні  їхньо го  ак ту аль но го  та  по-
тен цій но го по ши рен ня (Mosyakin, 2013), вва жає мо 
за до ціль не у цій стат ті взя ти за ос но ву саме ана ліз 
пер вин них фраг мен тів ареа лів, що як най кра ще ві-
доб ра жає  за ко но мір ності  при род них  умов  те ри то-
рій, з яких по ча ли ся ек спан сії та ін ва зії цих рос лин. 

Для ба гатьох ви дів рос лин з реа лі зо ва ни ми тен-
ден ція ми до ан тро по ген но го по ши рен ня, які за раз 
тра п ляють ся  за  ме жа ми  сво го  пер вин но го  ареа-
лу, до сить важ ко ви зна чи ти гео гра фіч ні те ри то рії, 
де  вид  не  є  ад вен тив ним.  Тоб то,  роз ді лен ня  пер-
вин но го  й  вто рин но го  фраг мен тів  ареа лу  є  до-
сить склад ним зав дан ням (Protopopova, 1973, 1991; 
Hierro et al., 2005; Pyšek, Richardson, 2006; Pyšek et 
al., 2008 etc.). На жаль, у біль шості за галь них ниж че 
фло ристич них зве день (які були ос нов ни ми дже ре-
ла ми фі то гео гра фіч ної ін фор ма ції для на шо го ана-
лі зу) чіт кі ві до мості про пер вин ний та вто рин ний 
аре ал  від сут ні  або  ви кла де ні  не дос татньо  пов но; 
тоб то, ці час ти ни ареа лу час то не ви ок рем лю ють ся. 
Че рез  це,  ана лі зую чи  види  рос лин  за  їх ні ми  пер-
вин ни ми ареа ла ми, слід ви ко ристо ву ва ти яко мо га 
пов ні шу ін фор ма цію з різ них дже рел. 

При від не сен ні ана лі зо ва них нами ви дів до тієї чи 
ін шої гео гра фіч ної гру пи або до пев но го типу ареа-
лів  були  ви ко риста ні  пе ре важ но  стан дарт ні  фло-
ристич ні зве ден ня (су час ні та іс то рич ні) по фло рах 
Єв ро пи (Flora Europaea, 1964–1980, 1993, Atlas Florae 
Europaeae,  1972–onward,  Flora Evropeyskoy chasti 
SSSR,  1974–1994;  Flora Vostochnoy Evropy,  1996–
2004,  Flora URSR,  1936–1965,  etc.),  Єв ра зії  (Flora 
SSSR,  1934–1964),  Пів ніч ної  Аме ри ки  (Flora of 
North America, 1993–onward; Scoggan, 1978), чис лен-
ні  ре гіо наль ні  зве ден ня  (Intermountain Flora,  1972–
1994;  Gleason,  Cronquist,  1963,  Hultén,  1971; Weber, 
Wittmann, 1992; Welsh et al., 1993; Magee, Ahles, 2007; 

etc.),  уза галь нюю чі  пуб лі ка ції  (Plant invasions…, 
1997; Mack, Erneberg, 2002; Mack, 2003, etc.) та стат-
ті по ок ре мих ви дах, на яв ні елек трон ні ма те ріа ли й 
ре сур си, зок ре ма, такі, що дос туп ні на сай ті «елек-
трон них  флор»  (http://www.efloras.org),  бази  да них 
Global Biodiversity Information Facility (GBIF: http://
data.gbif.org/), TROPICOS (http://www.tropicos.org/), 
Global  Invasive  Species  Database  (http://www.issg.
org/database/welcome/),  PLANTS  Database  (USDA: 
http://plants.usda.gov/index.html) та інші. 

Іс нує  ба га то  кла си фі ка цій них  схем  або  сис тем 
кла си фі ка ції чи ка те го ри за ції ареа лів (Valter, 1982; 
Tolmachev, 1986; Kleopov, 1990, etc.). Зок ре ма, кла-
си фі ка ція або ка те го ри за ція може про во ди ти ся за 
зо наль ним (ши рот ним) прин ци пом, який пев ною 
мі рою та кож є і клі ма тич ним. Ін ший прин цип ба-
зу єть ся на ре гіо наль но му під хо ді, коли вид ха рак-
те ри зу єть ся за по ши рен ням у пев них гео гра фіч них 
ре гіо нах.  Близьким  до  цьо го  під хо ду  є  ви ді лен ня 
фло ристич них еле мен тів або гео гра фіч них (гео еле-
мен тів),  як  про де монст ро ва но  на  при кла ді  фло ри 
Єв ро пи  Г.  Валь те ром  (Valter,  1982),  Ю.Д.  Кле о по-
вим (Kleopov, 1990) та  ін ши ми до слід ни ка ми. Ви-
ко ристо вую чи  саме  цей  ком плекс  під хо дів,  ми 
здій сни ли гео гра фіч ний ана ліз або ри ген них в Ук-
ра ї ні ви дів, які є  ін ва зій ни ми у Пів ніч ній Аме ри-
ці. Ха рак те ристи ки й особ ли вості ви ді ле них нами 
груп та еле мен тів на ве де ні ниж че.

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

Плю ри ре гіо наль на гру па у на шо му спи ску представ-
ле на лише од ним еле мен том і од ним ви дом.

Плю ри ре гіо наль ний (ге мі кос мо по літ ний) еле-
мент – Плюр (1 вид)

До цьо го гео еле мен ту ми за ра хо вує мо види, які 
при род но  ши ро ко  роз по всю дже ні  на  де кіль кох 
кон ти нен тах (у т. ч. й у Єв ра зії та Пів ніч ній Аме ри-
ці). Про те, такі ви ди час то представ ле ні на різ них 
кон ти нен тах  (або  у  різ них  фраг мен тах  їх ніх  ареа-
лів)  від мін ни ми  внут рішньо ви до ви ми  так со на ми 
(гео гра фіч ни ми ра са ми). Ха рак тер ним при кла дом 
і  єди ним  представ ни ком  цьо го  еле мен ту  в  на шо-
му спи ску є Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 
пів ніч но аме ри канські раси яко го є або ри ген ни ми у 
Но во му Сві ті (Пів ніч на та част ко во Пів ден на Аме-
ри ка),  але  ос тан нім  ча сом  Пів ніч ною  Аме ри кою 
по ши рю ють ся  ін ва зій ні  єв ра зійські  (або,  у  шир-
шо му  ро зу мін ні,  «ста ро світські»)  раси  (Saltonstall, 
2002, 2003). 

http://www.efloras.org/
http://data.gbif.org/
http://data.gbif.org/
http://www.tropicos.org/
http://plants.usda.gov/index.html
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Єв ра зійська (Па ле арк тич на) гру па щодо  на ших 
ви дів вклю чає п'ять гео еле мен тів, види яких ма ють 
пер вин ні ареа ли пе ре важ но в ме жах Єв ра зії, а дея-
кі види по ши ре ні та кож у Пів ніч ній Аф ри ці, тоб то 
в ме жах Па ле арк ти ки у ро зу мін ні А.Л. Тах та джя на 
(Takhtajan, 1978, 1986). За ви зна чен ням, у на шо му 
ана лі зі від сут ні суто го ларк тич ні види, ос кіль ки го-
ларк тич ний тип ареа лу у ши ро ко му сен сі вклю чає 
види з фраг мен та ми пер вин них ареа лів, роз та шо-
ва ни ми не лише в Єв ра зії та Пів ніч ній Аф ри ці (Па-
ле арк ти ці), але й у Пів ніч ній Аме ри ці (Не арк ти ці). 
Тоб то, го ларк тич ні види є та кож і представ ни ка ми 
при род ної, або ри ген ної фло ри Пів ніч ної Аме ри ки. 
А такі ви ди май же ні ко ли (за де кіль ко ма ви нят ка-
ми, що не сто су ють ся на шо го спи ску) не є ін ва зій-
ни ми на цьо му кон ти нен ті. 

У ме жах Єв ра зійської (Па ле арк тич ної) гру пи ми 
ви ді ляє мо на ве де ні ниж че ві сім еле мен тів, які ра-
зом об'єднують 64 види. 

Єв ра зійський (па ле арк тич ний) еле мент – Єв раз 
(20 ви дів)

Види,  що  на ле жать  до  цьо го  еле мен ту,  ма ють 
роз по всю джен ня у Єв ра зії, яке охо п лює ши ро кий 
спектр зо наль них і ре гіо наль них гео гра фіч них ви-
ді лів  та  фло ристич них  чи  бо та ні ко-гео гра фіч них 
хо ріо нів. Види з най ширшим ареалом мо жуть бути 
роз по всю джені від за хід ної час ти ни Єв ро пи до Да-
ле ко го  Схо ду,  вони  представ ле ні  в  усіх  або  при-
найм ні  трьох  з  п'яти  фло ристич них  об лас тей  Го-
ларк тич но го  фло ристич но го  царст ва  (у  ро зу мін ні 
А.Л. Тах та джя на: Takhtajan, 1978), які роз та шо ва ні 
на кон ти нен тах Ста ро го Сві ту, а саме: Цир кум бо-
ре аль на,  Се ред зем но морська,  Са ха ро-Ара війська, 
Іра но-Ту ранська  та  Схід ноа зійська  об лас ті.  При 
від не сен ні  до  цьо го  еле мен ту  ми  вра хо ву ва ли  та-
кож ті види, які лише за хо дять сво ї ми ареа ла ми на 
Да ле кий Схід, у Ки тай, Мон го лію та при лег лі ре-
гіо ни. До цьо го еле мен ту на ле жать Alliaria petiolata 
(M. Bieb.) Cavara & Grande, Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffmann), Butomus umbellatus L., Carduus crispus L. 
(s.  l.),  Chelidonium majus L.,  Convallaria majalis L., 
Elytrigia repens (L.)  Desv.  ex  Nevski,  Epilobium 
hirsutum L., Hypericum perforatum L., L. vulgaris Mill., 
Lythrum salicaria L., Myriophyllum spicatum L., Najas 
minor  All.,  Nymphoides peltata (S.G.Gmel.)  Kuntze, 
Origanum vulgare L.,  Phalaroides arundinacea (L.) 
Rausch.  (мож ли во,  або ри ген ний  у  пів ніч ній  час-
ти ні  Пів ніч ної  Аме ри ки),  Potamogeton crispus L., 
Ranunculus repens L.,  Rumex acetosella L.,  Tussilago 
farfara L. 

Єв ро пейсько-за хід но азійський еле мент – ЄЗАз  
(17 ви дів)

Еле мент представ ле ний ви да ми, які до сить ши-
ро ко  роз по всю дже ні  у  Єв ро пі  та  за хід ній  час ти ні 
Азії.  Вони  та кож  мо жуть  тра п ля ти ся  у  Пів ніч ній 
Аф ри ці,  але  в  Азії  не  за хо дять  на  схід  далі  За хід-
но го  Си бі ру  (част ко во  до  Схід но го  Си бі ру)  і  Се-
редньої  Азії.  До  цьо го  еле мен ту  на ле жать,  зок ре-
ма: Clinopodium acinos (L.) Kuntze (= Acinos arvensis 
(Schur) Dandy), Securigera varia (L.) Lassen, Echium 
vulgare L.,  Euphorbia esula L.  s.  l.,  Frangula alnus 
Mill.,  Hydrocharis morsus-ranae L.,  Nardus stricta L., 
Plantago lanceolata L., Poa compressa L., Ficaria verna 
Huds., Rhamnus cathartica L., Rumex crispus L. (пер-
вин ний аре ал ви зна чи ти важ ко че рез ши ро ке роз-
по всю джен ня виду як ад вен тив но го у ба гатьох ре-
гіо нах сві ту; про те, на схо ді Єв ра зії, во че видь, ра ні-
ше не тра п ляв ся і за мі щу вав ся близьки ми ви да ми, 
на прик лад R. fauriei Rech. f. та ін.), Salvia pratensis L. 
s.  l.,  Sparganium erectum L.,  Tanacetum vulgare L., 
Verbascum thapsus L., Viburnum opulus L.

Єв ро си бірський еле мент – ЄСиб (10 ви дів)
Види  по ши ре ні  пе ре важ но  у  Єв ро пі  та  Си-

бі ру,  але  зде біль шо го  не  представ ле ні  пів ден-
ні ше  (на прик лад,  від сут ні  або  мало  по ши ре ні 
у  Се ред зем но мор'ї).  З  зо наль ної  точ ки  зору,  це 
види  з  пе ре важ но  по мір но ши рот ним  ха рак те-
ром по ши рен ня: Aegopodium podagraria L., Angelica 
sylvestris L.,  Campanula rapunculoides L.,  Carduus 
nutans L.  s.  l.,  Glyceria maxima (C.  Hartm.)  Holmb., 
Iris  pseudacorus L., Lysimachia vulgaris L.,  Lythrum 
virgatum L.,  Rorippa amphibia (L.)  Besser,  Jacobaea 
vulgaris Gaertn. (= Senecio jacobaea L.).

Єв ро пейсько-кав казький еле мент – Є-Кав (8 ви-
дів)

Види ши ро ко роз по всю дже ні у Єв ро пі, а в Азію 
за хо дять  на  схід  пе ре важ но  до  Кав ка зу;  при  цьо-
му  їхні  пер вин ні  ареа ли  до сить  час то  охо п лю ють 
та кож  Малу  Азію  і  мо жуть  за хо ди ти  до  Се ред-
зем но мор'я.  До  цьо го  еле мен ту  на ле жать:  Acer 
platanoides L., Ajuga reptans L.,  Berberis vulgaris L., 
Berteroa incana (L.)  DC.,  Euphorbia cyparissias L., 
Galium mollugo L.,  Pilosella officinarum  F.  Schultz 
&  Sch.  Bip.  (=  Hieracium pilosella L.),  Viburnum 
lantana L.

Се редньо єв ро пейсько-кав казький еле мент –  
СЄ-Кав (5 ви дів)

Види, що на ле жать до цьо го еле мен ту, по ши ре-
ні від Цен траль ної Єв ро пи на схід до Кав ка зу, час-
то  з  фраг мен та ми  ареа лів  у  Ма лій  Азії.  Такі  ареа-
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ли  ма ють,  зок ре ма:  Acer pseudoplatanus L.,  Carduus 
acanthoides  L.  (за  ме жа ми  вка за но го  ареа лу  при-
род но були по ши ре ні інші близькі види), Centaurea 
jacea L., Lysimachia nummularia L., Rorippa austriaca 
(Crantz) Besser.

Схід но єв ро пейсько-кав казький еле мент – СхЄ-
Кав (1 вид)

Види цьо го еле мен ту по ши ре ні від Схід ної Єв-
ро пи  далі  на  схід  до  Кав ка зу,  та кож  час то  з  фраг-
мен та ми  їх ніх  ареа лів  у  Ма лій  Азії  або  при лег лих 
ре гіо нах.  Тоб то,  від  ареа лів  ви дів  по пе редньо го 
еле мен ту  вони  від різ няють ся  лише  за хід ною  ме-
жею  роз по всю джен ня.  Представ ни ком  цьо го  еле-
мен ту в на шо му спи ску є Centaurea diffusa Lam., але 
його пер вин ний аре ал з точ ністю ви зна чи ти до сить 
важ ко. 

Се редньо єв ро пейсько-за хід но азійський еле мент – 
СЄ-ЗАз (2 види)

Види по ши ре ні в Се ред ній та Схід ній Єв ро пі й 
за хід ній час ти ні Азії (дея кі та кож мо жуть об ме же-
но  тра п ля ти ся  у  пів ніч но-за хід ній  час ти ні  Аф ри-
ки), пе ре важ но не за хо дя чи на схід далі За хід но го 
Си бі ру  (або  лише  част ко во  до  Схід но го  Си бі ру)  і 
Се редньої  Азії.  Цей  еле мент  представ ле ний  у  на-
шо му  спи ску  Galium odoratum (L.)  Scop. та  Linaria 
genistifolia (L.) Mill. 

Схід но єв ро пейсько-за хід но азійський еле мент – 
СЄ-ЗАз (1 вид)

Види ма ють по ши рен ня по діб не до ви дів по пе-
редньо го еле мен ту, за ви клю чен ням того, що вони 
не  за хо дять  до  Се редньої  Єв ро пи.  Тоб то,  за хід на 
межа  їхніх  ареа лів  зна хо дить ся  у  Схід ній  Єв ро пі. 
До цьо го еле мен ту на ле жить Gypsophila paniculata L. 

Єв ро пейська гру па
При род ні  ареа ли  ви дів  цієї  гру пи  зна хо дять ся 

пе ре важ но або ви ключ но у ме жах Єв ро пи (з мож-
ли ви ми не ве ли ки ми ек ск ла ва ми на при лег лих те-
ри то рі ях). У цій гру пі ми ви ді ляє мо три еле мен ти, 
які за га лом на лі чу ють 8 ви дів.

Єв ро пейський еле мент – Євр (5 ви дів)
Ха рак те ристи ка  ареа лів  ви дів,  що  на ле жать  до 

цьо го  еле мен ту,  збі га єть ся  із  за галь ною  ха рак-
те ристи кою  усі єї  гру пи.  До  Єв ро пейсько го  еле-
мен ту  на ле жать  види,  які  до сить  ши ро ко  роз по-
всю дже ні  у  Єв ро пі  (від  Ат лан тич ної  до  Схід ної, 
з  мож ли ви ми  мен ши ми  ек ск ла ва ми  або  су ціль-
ним  про дов жен ням  ареа лу  на  при лег лих  те ри то-
рі ях).  До  цьо го  еле мен ту  ми  вклю чає мо  Pilosella 
caespitosa (Dumort.) P.D. Sell & C. West (= Hieracium 

caespitosum Dumort.),  Ranunculus acris  L.  (пер вин-
ний  аре ал  лише  не знач но  за хо дить  до  За хід но го 
Си бі ру),  Sarothamnus scoparius (L.)  W  .D.J.  Koch, 
Vinca minor  L.  та  Vincetoxicum hirundinaria Medik. 
Біль шість ви дів цьо го еле мен ту у зо наль но му сен-
сі є по мір но ши рот ни ми або пів ден но -по мір но ши-
рот ни ми. 

Цен траль но-схід но єв ро пейський еле мент – 
ЦСхЄвр (1 вид)

Види по ши ре ні пе ре важ но або ви нят ко во у Цен-
траль ній та Се ред ній Єв ро пі; вони не тра п ляють ся 
в  Ат лан тич ній  та  част ко во  За хід ній  Єв ро пі.  У  на-
шо му спи ску до цьо го еле мен ту на ле жить Pilosella 
aurantiaca  (L.)  F.  Schultz  &  Sch.Bip.  (=  Hieracium 
aurantiacum L.).

Схід но єв ро пейський еле мент – СхЄвр (2 види)
До ньо го на ле жать види, які по ши ре ні тіль ки або 

пе ре важ но  у  Схід ній  Єв ро пі.  Схід но єв ро пейськи-
ми ви да ми за пер вин ним ареа лом у на шо му спи ску 
ми вва жає мо Centaurea stoebe L. s. l. (йо го по ши рен-
ня у Се ред ній Єв ро пі та ін ших ре гіо нах, оче вид но, 
має  вто рин ний  ха рак тер)  та  Vincetoxicum rossicum 
(Kleop.) Barbar. 

Давньо се ред зем на гру па 
Види  ці єї  гру пи  ма ють  ос нов ні  час ти ни  сво-

го  ареа лу  в  ме жах  Давньо се ред зем но го  ре гіо ну, 
який  охо п лює  пе ре важ но  Се ред зем но морську  та 
Іра но-Ту ранську  фло ристич ні  об лас ті  (у  ро зу мін-
ні  А.Л.  Тах та джя на:  Takhtajan,  1978).  Про те,  всі 
представ ле ні у на шо му спи ску види, що від не се ні 
до  чо тирьох  еле мен тів  цієї  гру пи,  дещо  ви хо дять 
за  межі  цих  двох  фло ристич них  об лас тей  на  при-
лег лі те ри то рії Цир кум бо ре аль ної об лас ті. Це ціл-
ком зро зу мі ло, ос кіль ки пів ден ні межі пер вин них 
ареа лів  цих  ви дів  зна хо дять ся  на  пів дні  Ук ра ї ни 
(при найм ні у Кри му та/або у Пів ніч но му При чор-
но мор'ї). За га лом чо ти ри еле мен ти цієї гру пи на лі-
чу ють у на шо му спи ску 11 ви дів. 

Се ред зем но морський еле мент – Се редз (1 вид)
Види, ареа ли або ос нов ні час ти ни ареа лів яких 

зна хо дять ся  пе ре важ но  або  тіль ки  у  ме жах  Се-
ред зем но морської  об лас ті,  з  ок ре ми ми  ір ра діа-
ція ми  або  ек ск ла ва ми  дещо  пів ніч ні ше  (зок ре ма, 
Крим  та/або  у  Пів ніч не  При чор но мор'я).  У  на-
шо му спи ску до цьо го еле мен ту на ле жить Cynodon 
dactylon (L.)  Pers.  Таке  рі шен ня  є  пев ною  мі рою 
умов ним,  ос кіль ки  цей  вид  за  до по мо гою  лю ди-
ни ши ро ко роз по всю див ся на усіх кон ти нен тах від 
тро пі ків до те п ло по мір них зон. 
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Се ред зем но морсько-пон тич ний еле мент – Се редз-
Понт (1 вид)

Види  ма ють  по ши рен ня,  по діб не  до  ви дів  по-
пе редньо го  еле мен ту,  але  шир ше  роз по всю дже ні 
у сте по вій зоні Схід ної Єв ро пи (тоб то, їхні ареа ли 
є  пе ре хід ни ми  до  ареа лів  пон тич но го  еле мен ту). 
Сюди вклю че но Aegilops cylindrica Host. 

Се ред зем но морсько-іра но-ту ранський еле мент – 
Се редз-Іран-Тур (4 види)

Види, ареа ли або ос нов ні час ти ни ареа лів яких 
охо п лю ють те ри то рії Се ред зем но морської та Іра но-
Ту ранської об лас тей, з ок ре ми ми ір ра діа ція ми або 
ек ск ла ва ми дещо пів ніч ні ше (зок ре ма, на пів день 
Ук ра ї ни). У на шо му спи ску ін ва зій них у Пів ніч ній 
Аме ри ці ви дів рос лин до цьо го еле мен ту від не се но: 
Lepidium latifolium L., Onopordum acanthium L. (про-
те,  пер вин ний  аре ал  з  точ ністю  ви зна чи ти  склад-
но), Peganum harmala L. та Zygophyllum fabago L. 

Схід но се ре дзем но морсько-іра но-ту ранський еле-
мент – СхСе редз-Іран-Тур (5 ви дів)

Види ма ють по ши рен ня, по діб не до ви дів по пе-
редньо го  еле мен ту,  але  при род но  не  тра п ляють ся 
у  За хід но му  Се ред зем но мор'ї.  У  на шо му  спи ску 
до цьо го еле мен ту на ле жать Anisantha tectorum (L.) 
Nevski  (=  Bromus tectorum  L.),  Chondrilla juncea L., 
Isatis tinctoria L., Salsola tragus L.  (= Kali tragus (L.) 
Scop.), Tamarix ramosissima Ledeb. 

За галь не  спів від но шен ня  різ них  ареа ло гіч них 
груп та еле мен тів на ве де не на ри сун ку.

Як  ми  ба чи мо,  за  кіль кістю  ви дів  у  на шо му 
спи ску  до мі ну ють  еле мен ти,  що  на ле жать  до  Єв-
ра зійської  гру пи  (64  види).  У  ме жах  цієї  гру пи 
най кра ще  представ ле ні  види  з  до сить  ши ро ки ми 
ареа ла ми, а саме, представ ни ки Єв ра зійсько го (20 
ви дів), Єв ро пейсько-за хід но азійсько го (17), Єв ро-
си бірсько го  (10),  Єв ро пейсько-кав казько го  (8)  та 
Се редньо єв ро пейсько-кав казько го (5) еле мен тів. 

Дру гою  за  кіль кістю  ви дів  є  Давньо се ред зем на 
гру па  (11  ви дів).  Се ред  її  еле мен тів  та кож  пе ре-
ва жа ють  ши ро ко аре аль ні  види  Схід но се ре дзем-
но морсько-іра но-ту рансько го  (5)  та  Се ред зем-
но морсько-іра но-ту рансько го  (4)  еле мен тів,  на 
про ти ва гу суто се ред зем но морсько му та се ред зем-
но морсько-пон тич но му  еле мен там,  ко жен  з  яких 
представ ле ний лише од ним ви дом. 

Се ред  трьох  еле мен тів  Єв ро пейської  гру пи  (8 
ви дів)  за  кіль кістю  ви дів  пе ре ва жає  суто  Єв ро-
пейський еле мент (5), види яко го є від нос но більш 
ши ро ко аре аль ни ми  по рів ня но  з  представ ни ка ми 
Цен траль но-схід но єв ро пейсько го  та  Схід но єв ро-

пейсько го  еле мен тів,  представ ле ни ми  у  на шо му 
спи ску, від по від но, дво ма ви да ми та од ним ви дом. 

Ви снов ки 

По ка за ні  за ко но мір ності  в  ме жах  кож ної  гру-
пи  на оч но  під твер джу ють  ем пі рич но  вста нов-
ле ну  за галь ну  за ко но мір ність  (Rejmánek,  1996; 
Rejmánek,  Richardson,  1996;  Hierro  et  al.,  2005; 
Pyšek,  Richardson,  2006,  2007;  Pyšek  et  al.,  2008, 
2013; та ін.), згід но з якою най біль ший ін ва зій ний 
по тен ці ал  (особ ли во  при  транс кон ти нен таль них 
мі гра ці ях і спри чи не них ними ін ва зі ях) ма ють зде-
біль шо го ши ро ко аре аль ні види. Ін ши ми сло ва ми, 
пло щі пер вин них та вто рин них час тин ареа лу пев-
но го  виду  зде біль шо го  по зи тив но  ко ре лю ють  між 
со бою. Чим біль ша пло ща пер вин но го ареа лу, тим 
біль шою  є  ймо вір ність  ут во рен ня  знач ної  за  пло-
щею час ти ни вто рин но го ареа лу, особ ли во на від-
да ле них та гео гра фіч но ізольо ва них від пер вин но го 
ареа лу  те ри то рі ях.  На прик лад,  вид,  який  має  до-
сить  ве ли кий  за  пло щею  аре ал  у  Єв ра зії,  най імо-
вір ні ше змо же за хо пи ти співстав ний за роз мі ра ми 
аре ал у Пів ніч ній Аме ри ці чи на ін ших кон ти нен-
тах, де для цьо го виду є при дат ні умо ви. 

Про те  іс ну ють  ви нят ки  (на прик лад,  до ку мен-
то ва на  ши ро ка  ін ва зія  виду  Sisymbrium volgense  
M. Bieb. ex E. Fourn., пер вин ний аре ал яко го ймо-
вір но об ме жу вав ся по низ зям Вол ги та при лег ли ми 
те ри то рія ми). У на шо му спи ску та ки ми є види во-
ло шок (Centaurea L. s. l.); їхні пер вин ні ареа ли вста-
но ви ти до сить важ ко че рез теперіш нє ши ро ке роз-
по всю джен ня, але зро зу мі ло, що ці ви хід ні при род-
ні  ареа ли  були  до сить  об ме же ни ми  і  не  ви хо ди ли 
за межі Схід ної Єв ро пи для C. stoebe, Цен траль ної 
і Схід ної Єв ро пи та Кав ка зу – для C. jacea, пів дня 
Схід ної Єв ро пи та Кав ка зу – для C. diffusa. По діб-
ну тен ден цію де монст ру ють і представ ле ні у на шо-
му  спи ску  види  ро ду  Vincetoxicum:  пе ре важ но  єв-
ро пейський  V. hirundinaria  та  схід но єв ро пейський 
V. rossicum.  До сить  об ме же ні  пер вин ні  ареа ли  ха-
рак тер ні  та кож  для  ви дів  роду  Pilosella Hill*:  єв-
ро пейсько го P. caespitosa (= Hieracium caespitosum), 

* У деяких недавніх публікаціях авторство роду Pilosella 
приписується  С.  Вайяну  (S.  Vaillant),  оскільки  ця 
родова  назва  (разом  з  деякими  видовими  назвами) 
вперше з'явилася в 1754 р. у німецькому перекладі його 
доліннеївської  роботи.  Проте,  оскільки  ця  публікація 
запропонована  для  включення  до  списку  безумовно 
номенклатурно  відхилених  робіт  (Applequist,  2014),  ми 
залишаємо авторство Дж. Хілла (J. Hill).
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Гра фіч не представ лен ня роз по ді лу кіль кості ін ва зій них ви дів за галь но го спи ску від нос но ос нов них гео гра фіч них еле-
мен тів. Ско ро чен ня від по ві да ють та ким у тексті

Graphic  representation  of  the  quantitative  distribution  of  invasive  alien  species  of  the  main  checklist  by  their  main  habitat 
groups and geographical elements. Given abbreviations correspond to those in the text

цен траль но-схід но єв ро пейсько го  P. aurantiaca 
(=  H. aurantiacum)  та  єв ро пейсько-кав казько го 
P. officinarum (= H. pilosella). 

Хоча  мо де лі  ви до ут во рен ня  у  цих  ро дах  знач-
но різ нять ся, всі вони, про те, ма ють спіль ні риси: 
схиль ність  до  ал ло пат рич но го  ви до ут во рен ня  та 
фор му ван ня  ві кар них  (за мі щу валь них)  гео гра фіч-
них рас (хо ча ме ха ніз ми цьо го мо жуть бути різ ни-
ми або й ком бі но ва ни ми – гіб ри ди за ція, ав то га мія, 
по лі п ло ї дія, апо мік сис тощо) (Grant, 1984). Та ким 
чи ном,  мож на  при пус ти ти,  що  для  тих  ви до вих 
ком плек сів,  у  яких  від бу ва ють ся  ак тив ні  мік ро-
ево лю цій ні  про це си,  що  су про во джу ють ся  ут во-
рен ням  ло каль них  гео гра фіч них  рас,  ем пі рич на 
за ко но мір ність  спів від но шен ня  роз мі рів  пер вин-
но го  та  вто рин но го  фраг мен тів  ареа лів  не  зав жди 
спрацьо вує. У ме жах та ких ви до вих ком плек сів на 
су час но му  ета пі  мо жуть  фор му ва ти ся  гео гра фіч ні 
раси або види, ін ва зій ний по тен ці ал яких може бу-
ти співстав ним з та ким, ха рак тер ним зде біль шо го 
для ши ро ко аре аль них ви дів. 

Ра зом із тим, для біль шості ево лю цій но ста біль-
них ви дів зга да на вище за ко но мір ність під твер джу-
єть ся, що й по ка зав наш гео гра фіч ний ана ліз. Се ред 
ви дів, які є або ри ген ни ми в Ук ра ї ні та ін ва зій ни ми 
у Пів ніч ній Аме ри ці, ви раз но до мі ну ють ши ро ко-
аре аль ні, а саме єв ра зійські та єв ро пейсько-за хід-
но азійські  у  ши ро ко му  сен сі  (включ но  з  єв ро си-
бірськи ми та єв ро пейсько-кав казьки ми еле мен та-
ми);  по міт ною  є  та кож  участь  давньо се ред зем них 
(пе ре важ но  се ред зем но морсько-іра но-ту ранських 
у ши ро ко му сен сі) еле мен тів. 

По дя ки

При від бо рі ви дів для до слі джен ня ав тор кон суль-
ту вав ся з про від ни ми фа хів ця ми з США, зок ре-
ма Дж. Кар те сом (J. Kartez) та Т. Стольг ре ном 
(Th. Stohlgren), а та кож із фа хів цем з біо кон тро лю з 
CABI-Europe Switzerland А. Гасс ма ном (A. Gassmann), 
яким ви слов лює щиру по дя ку. Ав тор та кож вдяч ний 
канд. біол. наук І.А. Ко рот чен ко (Інсти тут бо та ні-
ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни) за слуш ні по ра ди 
при під го тов ці стат ті та ре цен зен ту за ко рис ні за-
ува жен ня.
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високоінвазійними в Північній Америці: географічний 
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Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна

Високий інвазійний потенціал у Північній Америці ма-
ють 84 види судинних рослин природної флори України 
(з 38 родин і 66 родів), які визнані як інвазійні на наці-
ональних  (США  і  Канада)  і  регіональних  (штати,  про-
вінції  та  території)  рівнях.  Список  цих  видів  проаналі-
зовано  з  точки  зору  їх  географічного  поширення  (пер-
винні  ареали).  За  кількістю  видів  домінують  елементи, 
що належать до Євразійської групи (загалом 64 види), де 
найкраще представлені види з досить широкими ареала-
ми: Євразійського (20 видів), Європейсько-західноазій-
ського (17 видів), Євросибірського (10 видів) елементів. 
Далі йдуть Давньосередземна (11 видів) та Європейська 
(8 видів) групи. Це підтверджує емпірично встановлену 
загальну  закономірність,  згідно  з  якою  найбільший  ін-
вазійний  потенціал  (особливо  при  трансконтиненталь-
них інвазіях) мають здебільшого широкоареальні види, а 
площі первинних та вторинних частин ареалу виду часто 
позитивно корелюють. Винятками є видові комплекси, у 
яких відбуваються активні мікроеволюційні процеси, що 
супроводжуються  утворенням  локальних  географічних 
рас, інвазійний потенціал яких може бути співставним з 
таким у широко-ареальних видів. 

Ключові слова: інвазійні види, географічний аналіз, 
флора, Україна, Північна Америка

Мосякин А.С. Сосудистые растения флоры Украины, 
высокоинвазионные в Северной Америке: географический 
анализ. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 431–439.

Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

Высокий инвазионный потенциал в Северной Америке 
имеют  84  вида  сосудистых  растений  природной  флоры 
Украины (из 38 семейств и 66 родов), которые признаны 
инвазионными на национальных (США и Канада) и ре-
гиональных (штаты, провинции и территории) уровнях. 
Список этих видов проанализирован с точки зрения их 
географического распространения (первичные ареалы). 
По  количеству  видов  доминируют  элементы,  относя-
щиеся к Евразийской группе (64 вида), где лучше всего 
представлены  виды  с  довольно  широкими  ареалами:  
Евразийского (20 видов), Европейско-западноазиатско-
го (17 видов), Евросибирского (10 видов) элементов. Да-
лее  следуют  Древнесредиземная  (11  видов)  и  Европей-
ская  (8  видов)  группы.  Эти  подтверждает  эмпирически 
установленную  общую  закономерность,  согласно  ко-
торой  наибольший  инвазионный  потенциал  (особенно 
при  трансконтинентальных  инвазиях)  проявляют  в  ос-
новном широкоареальные виды, а площади первичных 
и  вторичных  частей  ареала  вида  часто  положительно 
коррелируют.  Исключениями  являются  видовые  ком-
плексы,  в  которых  происходят  активные  микроэволю-
ционные  процессы,  сопровождающиеся  образованием 
локальных географических рас, инвазионный потенци-
ал которых может быть сопоставим с таковым у широко-
ареальных видов.

Ключевые слова: инвазионные виды, географический 
анализ, флора, Украина, Северная Америка

Біотопи Гірського Криму / Ред. Я.П. Дідух. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016. – 292 с. 

Монографія  є  продовженням  серії  книг  про  біотопи  України.  У  ній  дається  подальше  обґрунтування 
біотопічної  концепції,  висвітлено  еколого-географічні  особливості  Гірського  Криму.  Наводиться 
ієрархічна  схема  класифікації  126  біотопів  у  вигляді  «ключа»,  їх  характеристика  (відношення  до 
європейської  класифікації,  характерні  та  діагностичні  види  флори,  структура,  екологічні  умови, 
поширення, значення та охорона). Біотопи ілюстровано кольоровими знімками, що дозволяє їх візуально 
ідентифікувати.  Дається  екологічна  оцінка  біотопів  на  основі  авторської  методики  синфітоіндикації, 
розраховані  показники  созологічної  значимості,  ступеню  стійкості  та  ризиків  втрат  біотопів  та  їх 
відповідна категоризація, що є основою для підготовки «Червоного списку».

Книга  розрахована  на  екологів,  біологів,  фахівців  у  галузі  охорони  природи,  викладачів  та  студентів 
відповідних спеціальностей. 

Нові книги
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ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ОНТОГЕНЕТИЧНУ СТРУКТУРУ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ADONIS VOLGENSIS (RANUNCULACEAE)

Romenska  O.V.,  Netsvetov  M.V.  The impact of anthropogenic factors on the age structure of Adonis volgensis 
(Ranunculaceae) populations. Ukr. Bot. J., 2016, 73(5): 440–452.
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Abstract.  The  age  structure  of  seventeen  populations  of  Adonis volgensis  has  been  investigated  in  the  steppe  plant 
communities of the South-East of Ukraine (Donetsk Region) under various anthropogenic factors, including grazing 
and fire. Analysis of  the ontogenetic spectra has shown that many  individuals  in  the populations are  in reproductive 
condition. It provides a stable position of the species in the plant communities of the studied territories. However, the 
impact of grazing and steppe fires affected the age structure of A. volgensis by redistribution of the individuals of different 
age groups  in a population. The  initial  reaction  to moderate anthropogenic stress was ageing of  the populations due 
to dead young conspecifics and  increased number of old  individuals.  Intensification of anthropogenic  impacts,  such 
as intensive grazing or the joint action of pyrogenic and pasturable factors,  leads to increase in the number of young 
individuals and activation of restoration processes in A. volgensis populations.

Key words: ontogenetic spectrum, steppe plant communities, grazing, steppe fires, principal component analysis

Вступ

Adonis volgensis Steven ex DC. (Chrysocyathus volgensis 
(Steven) Holub) є ти по вою сте по вою рос ли ною, яка 
чут ли во реа гує на змі ни в нав ко лишньо му се ре до-
ви щі. Так, над мір не ви па сан ня ху до би, ро зо рю ван-
ня, за ліс нен ня та ви па лю ван ня сте по вих ді ля нок, а 
та кож зби ран ня на се лен ням рос лин під час цві тін-
ня при зве ли до змен шен ня чи сель ності по пу ля цій 
цьо го виду та не об хід ності за не сен ня його до «Чер-
во ної  кни ги  Ук ра ї ни»  (Melnyk,  Perehrym,  2009). 
На ра зі за хо ди з охо ро ни та від нов лен ня A. volgensis 
у при род них та ан тро по ген но змі не них фі то це но-
зах ви ма га ють ком плекс но го вив чен ня та мо ні то-
рин гу його це но по пу ля цій.

Он то ге не тич на струк ту ра є од ні єю з найста біль-
ні ших  по пу ля цій них  ха рак те ристик,  що  за без пе-
чує  на сін нє ве  та  ве ге та тив не  роз мно жен ня,  змі ну 
по ко лінь  у  по пу ля ції,  а  отже  й  са мо під три ман ня 
та  са мо від тво рен ня  виду  за  пев них  умов  іс ну ван-
ня. Змі ни он то ге не тич ної струк ту ри по пу ля цій, які 
ви яв ляють ся в пе ре роз по ді лі осо бин різ но го он то-
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ге не тич но го ста ну, свід чать про адап та цій ні про це-
си у від по відь на стре со ві впли ви (Tsenopopulyatsii 
rasteniy,  1976;  Zaugolnova,  1977;  Zaugolnova, 
Smirnova, 1978). 

Мета ро бо ти – вста но ви ти струк тур ні змі ни це-
но по пу ля цій  A. volgensis  за  умов  впли ву  ан тро по-
ген них чин ни ків різ но го ха рак те ру.

Об'єкти та ме то ди досліджень

Про тя гом 2010–2013 рр. вив ча ли по каз ни ки 17 це-
но по пу ля цій A. volgensis на те ри то рії До нецької обл. 
Ха рак тер ни ми фак то ра ми ан тро по ген но го впли ву 
на  степ  є  ви пас  та  ви па лю ван ня.  У  до слі джен нях 
роз ді ля ли  по мір ний  та  ін тен сив ний  ви пас.  По-
мір ним  ви па сом  вва жа ли  по оди но ке  ви па сан ня 
свійської ху до би та кон трольо ва ний ви пас у бу фер-
ній зоні за по від ни ка, ін тен сив ним – не кон трольо-
ва ний її ви пас у ста ді. За галь на ха рак те ристи ка міс-
цез ростань це но по пу ля цій (ЦП) на ве де на в табл. 1. 
Об лі ко ві ді лян ки роз мі щу ва лись у наступ них рос-
лин них уг ру по ван нях:

ЦП  1.  Festuca valesiaca  Gaudin  +  Stipa capillata  L. 
+  Caragana frutex  (L.)  C.  Koch. + Salvia nutans  L., 
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що  до пов ню ва ли  Agropyron pectinatum  (M.  Bieb.) 
P. Beauv., Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh., Teucrium 
polium L.

ЦП 2. Stipa capillata + S. lessingiana Trin. & Rupr. + 
Festuca sp.,  що  су про во джу ва ли  Elytrigia stipifolia 
(Czern. ex Nevski) Nevski, Medicago romanica Prodan, 
Veronica steppacea Kotov, Stachys transsilvanica Schur. 

ЦП  3.  Festuca valesiaca  +  Caragana frutex  +  Stipa 
capillata,  що  до пов ню ва ли  Elytrigia trichophora 
(Link)  Nevski,  Rosa  sp.,  Thalictrum minus  L.,  Galium 
aparine L. 

ЦП  4.  Festuca valesiaca  +  Stipa capillata + Salvia 
nutans,  що  су про во джу ва ли  Poa angustifolia  L., 
Koeleria cristata  (L.)  Pers.,  Crinitaria villosa  (L.) 
Grossh.,  Eupharbia stepposa,  Thymus marshallianus 
Willd. 

ЦП  5.  Festuca valesiaca  +  Elytrigia intermedia  (Host) 
Nevski  +  Caragana frutex,  що  до пов ню ва ли  Stipa 
capillata, Thalictrum minus L., Medicago romanica. 

ЦП  6.  Festuca valesiaca  +  Salvia nutans  +  Crinitaria 
villosa,  що  су про во джу ва ли  Artemisia marshalliana 
Spreng., Eryngium campestre L. 

ЦП  7.  Festuca valesiaca  +  Bromopsis riparia  (Renm.) 
Holub  +  Caragana frutex,  що  до пов ню ва ли  Poa 
angustifolia,  Salvia tesquicola  Klokov  &  Pobed., 
Eryngium campestre, Thalictrumminus. 

ЦП  8.  Festuca valesiaca  +  Stipa capillata + Salvia 
nutans, що до пов ню ва ли Caragana frutex, Euphorbia 
stepposa, E. seguieriana Neck. 

ЦП 9. Festuca sp. + Stipa capillata + Elytrigia intermedia 
+  Artemisia austriaca  Jacq.,  що  до пов ню ва ли  Poa 
angustifolia,  Medicago romanica,  Euphorbia stepposa, 
Stachistranssilvanica, Securigera varia (L.) Lassen. 

ЦП 10. Festuca valesiaca + Crinitaria villosa + Eringium 
campestre,  що  су про во джу ва ли  Elytrigia repens  (L.) 
Nevski, Poa bulbosa L., Medicago romanica, Artemisia 
austriaca, Crinitaria villosa. 

ЦП  11.  Festuca valesiaca  +  Crinitaria villosa  +  Stipa 
capillata, що  до пов ню ва ли  Artemisia marshalliana, 
Salvia tesquicola,  Elytrigia repens,  Rhaponticoides 
taliewii (Kleopow) M.V. Agab. & Greuter. 

ЦП  12.  Festuca valesiaca  +  Elytrigia intermedia  + 
Bromopsis riparia + Crinitaria villosa, що су про во джу-
ва ли Eryngium campestre, Linum austriacum L., Salvia 
nutans. 

ЦП 13. Festuca valesiaca + Elytrigia intermedia + Stipa 
capillata + Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch., що до-

пов ню ва ли  Elytrigia repens,  Thymus marshallianus, 
Caragana frutex та Crinitaria villosa. 

ЦП  14.  Festuca valesiaca  +  Elytrigia intermedia  + 
Salvia nutans + Teucrium polium, що су про во джу ва ли 
Poa angustifolia, Jurinea multiflora, Artemisia austriaca, 
Stachys transsilvanica. 

ЦП  15.  Festuca valesiaca  +  Elytrigia trichophora  + 
Euphorbia stepposa, що до пов ню ва ли Poa angustifolia, 
P. bulbosa,  Salvia tesquicola  та  Marrubium praecox 
Janka. 

ЦП  16.  Festuca valesiaca  +  Salvia nutans +  Stipa 
capillata,  що  су про во джу ва ли  Poa angustifolia, 
Crinitaria villosa,  Eryngium campestre,  Medicago 
romanica, Plantago urvillei Opiz. 

ЦП  17.  Elytrigia intermedia +  E. repens  +  Festuca 
valesiaca  +  Phlomis pungens  Willd.  +  Euphorbia 
stepposa, що до пов ню ва ли Poa bulbosa, Salvia nutans, 
Medicago romanica, Plantago urvillei. 

За леж но від ха рак те ру ан тро по ген но го на ван та-
жен ня  до слі дже ні  це но по пу ля ції  A. wolgensis  роз-
ді ли ли на п'ять груп:  I – це но по пу ля ції  із умов но 
не змі не них фі то це но зів, а саме ре гіо наль них ланд-
шафт них пар ків (РЛП), за по від ни ка та ло каль них 
сте по вих ді ля нок; II – це но по пу ля ції із це но зів за 
по мір но го ви па су; III – це но по пу ля ції із це но зів за 
ін тен сив но го  ви па су;  IV  –  це но по пу ля ції  із  фі то-
це но зів  за  дії  ви па лю ван ня;  V  –  це но по пу ля ції  із 
це но зів за спіль ної дії пі ро ген но го та па ск валь но го 
фак то рів та ви пад ки, коли рос ли ни це но по пу ля цій 
за зна ли ви ко пу ван ня під час цві тін ня (за ра хо ву ва-
ли  рік  ви ко пу ван ня  та  рік  по то му,  в  який  про яв-
ляють ся най біль ші на слід ки).

Для  ана лі зу  он то ге не тич ної  струк ту ри  це но по-
пу ля цій A. volgensis у ме жах ста ціо нар них до слід них 
май дан чи ків  за галь ною  пло щею  150–200  м2  на  10 
об лі ко вих ді лян ках (1 м2), що оби ра ли ся ви пад ко-
во,  про во ди ли  об лік  осо бин  усіх  он то ге не тич них 
ста нів. Пе ріо ди за цію он то ге не зу та по бу до ву спек-
трів  он то ге не тич них  ста нів  осо бин  здій сню ва ли 
згід но з Т.О. Ра бот но вим (Rabotnov, 1950), Л.О. Жу-
ко вою  (Zhukova,  1995)  та  Ю.А.  Зло бі ним  (Zlobin, 
2009).

Опи си  та  клю чо ві  оз на ки  он то ге не тич них  ста-
нів осо бин A. volgensis, що ви ко ристо ву ва ли під час 
до слі джень у при род них сте по вих фі то це но зах, на-
во ди мо  далі:  j  –  юве ніль ні  рос ли ни  –  ха рак те ри-
зу ють ся  не роз га лу же ним  па го ном,  ви дов же ним  у 
ниж ній час ти ні, ви со тою від 3 до 8–10 см, лист ки 
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Таблиця 1. Характеристики місцезростань ценопопуляцій Adonis volgensis
Table 1. Characteristics of localities of Adonis volgensis populations

№ ЦП Місцезнаходження ценопопуляції (ЦП)
Рік 

дослідження
Тип антропогенного 

впливу 
Проективне 
покриття, %

Група за 
типом 
впливу

ЦП 1
регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Клебан-

Бик», Костянтинівський р-н, степовий схил уздовж 
автотраси, змиті чорноземи

2011 відсутній + викопування 75 V

2012  відсутній 85 V

2013  відсутній  85 I

ЦП 2
заповідник «Кам'яні Могили», Володарський р-н, 

плакорна ділянка, абсолютно заповідний степ, 
звичайні черноземи на граніті

2013  абсолютне заповідання  100 I

ЦП 3
урочище «Синя Гора», РЛП «Донецький Кряж», 

Амвросіївський р-н, змиті чорноземи, степовий схил
2011  відсутній  95 I

ЦП 4
урочище «Шишова Гора», РЛП «Донецький Кряж», 

Амвросіївський р-н, степовий схил, змиті чорноземи
2011  відсутній  90 I

ЦП 5
фрагментарна степова рівнінна ділянка на околиці 

с. Кам'янка, Старабешевський р-н, змиті чорноземи

2011  відсутній  80 I

2013  помірний випас  65 II

ЦП 6
степовий схил на околиці с. Новопетрівське, 

Амвросіївський р-н, змиті чорноземи
2012  помірний випас  80 II

ЦП 7
локальна степова ділянка на схилі до р. Вовчої на 

околиці с. Зоряне, Мар'їнський р-н, змиті чорноземи

2011 
помірний випас + 

викопування
70 V

2012  помірний випас  80 V

2013  інтенсивний випас  75 III

ЦП 8
степовий схил на околиці с. Маркове, 

Костянтинівський р-н, змиті чорноземи на крейді
2012  інтенсивний випас  75 III

ЦП 9
степовий схил до р. Каратиш, буферна зона 

заповідника «Кам'яні Могили», Володарський р-н, 
змиті черноземи на граніті

2013  помірний випас  65 II

ЦП 10
степовий схил на берегу Стильського водосховища, 

Старабешевський р-н, змиті чорноземи, збій
2012  інтенсивний випас  60 III

ЦП 11
пологий степовий схил на околиці с. Златоустівка, 

Волноваський р-н, змиті чорноземи

2010  відсутній  80 I

2011  відсутній  80 I

2012  відсутній  80 I

ЦП 12
степовий схил на біля с. Піщане, 

Старобешівський р-н, змиті чорноземи, 
постпасквальна демутація

2010  випалювання восени 65 IV

2011  випалювання восени 65 IV

2012 
випалювання восени й 

навесні
45 IV

ЦП 13
кам'янистий степовий схил до р. Кальміус на околиці 

с. Павлоградське, змиті чорноземи

2011  випалювання восени 65 IV

2012  випалювання восени 65 IV

2013  відсутній 80 IV

ЦП 14
урочище «Стрітенська Балка», Волноваський р-н, 

степовий схил поблизу стихійного звалища 
побутового сміття, змиті чорноземи

2010  випас + випалювання  75 V

2011  випас + випалювання  65 V

2012  випас + випалювання  65 V

2013  випас + випалювання  60 V

ЦП 15
пологий степовий схил до р. Берестової, вздовж 
автотраси біля с. Обільне, Старобешівський р-н, 

змиті чорноземи

2011  випас + випалювання  65 V

2012  випас + випалювання  65 V

2013  випас + випалювання  65 V

ЦП 16
степ вздовж автошляху біля с. Новоселівка, 

Старобешівський р-н, змиті чорноземи
2012  інтенсивний випас  65 III

ЦП 17
схил до струмка на околиці с. Піски, 

Ясинуватський р-н, перелоги на змитих черноземах
2013  випас + випалювання  55 V
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чер го ві,  прості,  три чі  паль часто-  або  паль часто-
пір часто роз сі че ні, в кіль кості до 4, скуп че ні на вер-
хів ці па го на; im – іма тур ні рос ли ни – ма ють па гін 
І по ряд ку ви со тою до 10–15 см, іно ді га лу зить ся до 
осей  ІІ  по ряд ку,  три чі  паль часто роз сі че ні  лист ки 
від сут ні, всі лист ки з уск лад не ною паль часто-пір-
часто роз сі че ною пластин кою; v – вiргінільні рос-
ли ни  –  від бу ва єть ся  збіль шен ня  роз мі рів  ве ге та-
тив ної  час ти ни  рос лин,  збе рі га єть ся  один  па гін  І 
по ряд ку10–25 см зав ви шки, що га лу зить ся на рів ні 
ґрун ту й ниж че до па го нів ІІ по ряд ку; g

1 
– мо ло ді 

ге не ра тив ні рос ли ни – ха рак те ри зу ють ся по чат ком 
цві тін ня, квіт ки по оди но кі, в кіль кості 1–3, пло ди 
час то з не до роз ви ну тим на сін ням, ви со та рос ли ни 
14–30 см, представ ле на од ним па го ном І по ряд ку, 
від яко го на рів ні ґрун ту від хо дять 2–5 осей ІІ по-
ряд ку, що ві зу аль но спри йма ють ся за па го ни І по-
ряд ку;  g

2
  –  се редньо ві ко ві  ге не ра тив ні  рос ли ни  – 

ви різ няють ся  мак си маль ним  роз ви тком  сис те ми 
над зем них  й  під зем них  па го нів,  фор му єть ся  дер-
ни на – збли же на гру па над зем них па го нів-осо бин, 
кіль кість яких ста но вить від 4–6 до 15, іно ді пе ре-
ви щує  20,  від бу ва єть ся  га лу жен ня  па го нів  до  ІІІ 
по ряд ку, біль шість па го нів ге не ра тив ні, фор му єть-
ся мак си маль на кіль кість кві ток та пло дів з пов но-
цін ним на сін ням; g

3
 – ста рі ге не ра тив ні рос ли ни – 

від бу ва єть ся  різ ке  зни жен ня  кіль кості  кві ток  та 
збіль шен ня  част ки  ве ге та тив них  па го нів,  за га лом 
кіль кість па го нів-осо бин у дер ни ні змен шу єть ся до 
3–5, іно ді 10, ви со та па го нів змен шу єть ся та не пе-
ре ви щує 25 см, дер ни на стає рих лою за від ми ран ня 
під зем них та над зем них час тин рос лин; ss – суб се-
ніль ні  рос ли ни  –  ха рак те ри зу ють ся  спро щен ням 
па го но вої сис те ми, від сут ністю ге не ра тив них па го-
нів та роз па дан ням осо бин на час ти ни, па го ни ви-
дов же ні, не біль ше 13–17 см,  іно ді по лег лі, змен-
шу єть ся їхня роз га лу же ність та об лис тя ність. Adonis 
volgensis  –  вид,  що  охо ро ня єть ся  на  різ них  рів нях 
(Ostapko et al., 2010), тому до слі джен ня ко ре не вої 
сис те ми в при ро ді не про во ди ли. У складі всіх до-
слі дже них  ценопопуляцій  не  відмічені  особини  у 
стадії проростків та се ніль них особин. Відсутність 
проростків  A. volgensis  пояснюється  низькою  схо-
жістю на сін ня та часом досліджень, який припадає 
на  квітень–травень,  тоді  як  проростання  насіння 
відбувається  на  початку  літа  та  во се ни,  а  наступ-
но го  року  на вес ні  про рост ки  пе ре тво рю ють ся  на 
юве ніль ні  осо би ни.  Відсутність  сенільних  особин 
у по бу до ва них спек трах по яс ню єть ся їх не ве ли кою 
чис лен ністю у це но по пу ля ці ях, склад ністю по шу-

ку та іден ти фі ка ції в при род них умо вах. Тип по пу-
ля цій ви зна ча ли за кла си фі ка ці єю О.О. Ура но ва та 
О.В. Смир но вої (Uranova, Smirnova, 1969), а та кож 
за  кла си фі ка ці єю  нор маль них  по пу ля цій  «дель та-
оме га»  (Zhivotovskiy,  2001).  Як  ін те граль ні  ха рак-
те ристи ки он то ге не тич ної струк ту ри це но по пу ля-
цій ви ко ристо ву ва ли ком плекс ін дек сів: I

відн
 – від-

нов лен ня (Zhukova, 1995),  I
стар

 – ста рін ня (Hlotov, 
1998), I

заміщ
 – за мі щен ня (Zhukova, 1987), I

ген 
– ге не-

ра тив ності та  I
вік 

– за галь ної ві ко вості  (Kovalenko, 
2005). Щіль ність це но по пу ля ції ви зна ча ли як кіль-
кість осо бин на оди ни цю до слі дже ної пло щі (1 м2).

Ста тистич ний ана ліз да них про во ди ли із засто-
су ван ням  ме то ду  го лов них  ком по нент  у  про гра мі  
R 3.2.3, па кет ade4 (Chessel, et al., 2004). Роз ра хун ки 
ста тистич ної зна чи мості p, ймо вір ності та роз по діл 
це но по пу ля цій за кла са ми здій сню ва ли за ме то дом 
Мон те-Кар ло за n = 999 си му ля цій.

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

Спек три  он то ге не тич них  ста нів  всіх  до слі дже них 
це но по пу ля цій  Adonis volgensis на ве де ні  на  рис.  1 
і  в  табл.  2.  Роз ра хо ва ні  зна чен ня  ком плек су  ін те-
граль них  ін дек сів  та  кое фі ці єн тів  он то ге не тич ної 
струк ту ри об'єднані у табл. 3. 

Ін ва зій них та рег ре сив них по пу ля цій A. volgensis 
се ред  до слі дже них  не  від мі че но.  Знач на  част ка  в 
он то ге не тич них  спек трах  на ле жа ла  до  ге не ра тив-
них осо бин, що до зво ли ло за ра ху ва ти всі це но по-
пу ля ції до нор маль но го типу та засто су ва ти для них 
кла си фі ка цію  «дель та-оме га»  Л.А.  Жи во товсько го 
(Zhivotovskiy, 2001). 

Спек три  он то ге не тич них  ста нів  ЦП  1  під  час 
до слі джен ня  збе рі га ли  мак си мум  на  вір гі ніль них 
осо би нах. У 2011 р., коли бу ло від мі че но слі ди ви-
ко пу ван ня  рос лин,  і  рік  по то му  кіль кість  осо бин 
цієї  он то ге не тич ної  гру пи  була  мак си маль ною.  У 
2013  р.  на  тлі  змен шен ня  кіль кості  осо бин  у  пре-
ге не ра тив ній  час ти ні  он то ге не тич но го  спек тра 
від зна че но  збіль шен ня  част ки  се редньо ві ко вих  та 
ста рих ге не ра тив них осо бин. Отже за ста лих умов 
від бу ва єть ся  ста бі лі за ція  он то ге не тич ної  струк ту-
ри це но по пу ля ції. Знач на част ка пре ге не ра тив них 
рос лин зу мо ви ла ви со кий I

відн
, що свід чить про мо-

ло дий вік це но по пу ля ції. За кла си фі ка ці єю «дель-
та-оме га» ЦП 1 у 2011–2012 рр. ви зна че на як нор-
маль на мо ло да. У 2013 р. спос те рі га ло ся збіль шен-
ня кое фі ці єн ту ві ко вості (Δ), це но по пу ля ція пере-
йш ла  до  до зрі ваю чо го  типу.  Слід  від зна чи ти,  що 
кое фі ці єнт  енер ге тич ної  ефек тив ності  (ω),  який 
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Таблиця 2. Онтогенетичні спектри Adonis volgensis
Table 2. Ontogenetic spectra of Adonis volgensis

№ ЦП Рік дослідження
Онтогенетичні стани особин / %

Щільність, ос. / м2

j im v g
1

g
2

g
3

ss

ЦП 1

2011
2,1
7,5

4,2
15,1

8,9
31,9

7,3
26,2

4,8
17,2

0,6
2,2

0,0
0,0 27,9 ± 2,1

2012
3,0

11,2
4,7

17,6
8,9

33,0
6,3

23,4
3,6

13,3
0,4
1,6

0,0
0,0 26,9 ± 1,4

2013
1,1
5,1

2,6
11,9

5,8
26,1

4,6
20,9

4,8
21,5

2,6
11,9

0,6
2,6 22,1 ± 1,6

ЦП 2 2013
0,4
4,6

0,8
8,7

0,7
8,3

1,0
11,6

4,6
53,7

1,1
13,1

0,0
0,0 8,6 ± 0,8

ЦП 3 2011
0,0
0,0

0,3
6,5

0,7
16,1

1,4
32,3

1,9
41,9

0,1
3,2

0,0
0,0 4,4 ± 0,4

ЦП 4 2011
0,0
0,0

0,1
3,2

1,0
22,6

1,6
35,5

1,7
38,7

0,0
0,0

0,0
0,0 4,4 ± 0,6

ЦП 5
2011

0,3
5,4

0,1
2,7

0,8
16,2

1,4
29,7

2,1
45,9

0,0
0,0

0,0
0,0 4,6 ± 0,6

2013
0,0
0,0

0,0
0,0

0,6
9,8

0,7
12,2

3,4
58,5

1,1
19,5

0,0
0,0 5,9 ± 0,7

ЦП 6 2012
0,3
5,9

0,5
9,8

1,2
23,5

0,8
15,7

1,7
33,3

0,5
9,8

0,1
2,0 5,1 ± 1,1

ЦП 7

2011
0,7

14,3
0,9

17,1
1,3

25,7
0,4
8,6

1,0
20,0

0,3
5,7

0,4
8,6 5,0 ± 0,7

2012
0,9

18,2
0,9

18,2
1,0

21,2
0,4
9,1

0,7
15,2

0,4
9,1

0,4
9,1 4,7 ± 0,7

2013
0,2
4,3

0,4
8,1

1,8
37,8

0,1
2,7

1,3
27,0

0,5
10,8

0,4
9,3 4,6 ± 1,0

ЦП 8 2012
0,6
7,9

0,6
7,9

2,4
30,2

1,8
22,2

2,1
27,0

0,4
4,8

0,0
0,0 7,9 ± 0,9

ЦП 9 2013
0,0
0,0

0,4
10,0

0,4
10,0

0,3
6,7

2,4
56,7

0,7
16,7

0,0
0,0 4,3 ± 0,3

ЦП 10 2012
0,4

36,4
0,0
0,0

0,0
0,0

0,1
9,1

0,3
27,3

0,3
27,3

0,0
0,0 1,1 ± 0,6

ЦП 11

2010
0,4

12,9
0,5

16,1
0,6

19,4
0,4

12,9
0,8

25,8
0,3
9,7

0,1
3,2 3,1 ± 0,5

2011
0,7

20,6
0,5

14,7
0,6

17,6
0,4

11,8
1,0

29,4
0,2
5,9

0,0
0,0 3,4 ± 0,6

2012
0,2
8,3

0,5
20,8

0,4
16,7

0,2
8,3

0,7
29,2

0,3
12,5

0,1
4,2 2,4 ± 0,5

ЦП 12

2010
0,4
8,0

0,4
8,0

1,0
20,0

1,4
28,0

1,5
30,0

0,3
6,0

0,0
0,0 5,0 ± 0,3

2011
0,1
1,9

0,5
9,6

1,1
21,2

1,3
25,0

1,6
30,8

0,6
11,5

0,0
0,0 5,2 ± 0,8

2012
0,4
8,8

0,3
5,9

0,9
20,6

1,0
23,5

1,1
26,5

0,6
14,7

0,0
0,0 4,3 ± 0,6

ЦП 13

2011
1,0

12,5
1,6

19,6
1,9

23,2
2,7

33,9
0,7
8,9

0,1
1,8

0,0
0,0 8,0 ± 0,9

2012
0,7

13,9
0,7

13,9
1,4

27,8
1,7

33,3
0,6

11,1
0,0
0,0

0,0
0,0 5,1 ± 0,7

2013
0,3
4,1

0,5
6,8

1,6
22,3

2,1
28,9

2,0
27,4

0,6
8,2

0,2
2,3 7,3 ± 1,1

ЦП 14

2010
0,6
8,0

0,7
9,3

2,0
26,7

1,7
22,7

2,2
29,3

0,3
4,0

0,0
0,0 7,5 ± 0,6

2011
0,7
8,0

0,9
10,3

3,1
35,6

1,7
19,5

2,2
25,3

0,1
1,1

0,0
0,0 8,7 ± 1,4

2012
0,6
7,5

0,9
11,8

2,1
26,9

1,4
18,3

1,8
22,6

0,9
11,8

0,1
1,1 7,8 ± 1,2

2013
0,1
1,7

0,3
4,4

2,2
33,5

1,1
17,5

2,0
31,7

0,3
4,4

0,4
6,7 6,4 ± 0,7

ЦП 15

2011
0,9

10,7
0,5
6,0

1,9
22,0

1,9
22,0

2,7
32,1

0,6
7,1

0,0
0,0 8,4 ± 0,5

2012
0,6
5,4

0,6
6,1

2,8
27,6

1,6
15,7

3,2
31,4

1,4
13,8

0,0
0,0 10,2 ± 1,2

2013
0,6
3,8

1,2
8,6

4,1
28,8

1,4
10,0

4,0
27,9

2,4
17,0

0,6
4,0 14,3 ± 1,4

ЦП 16 2012
1,2

12,2
1,0

10,2
3,6

36,7
1,4

14,3
2,2

22,4
0,0
0,0

0,4
4,1 9,8 ± 0,8

ЦП 17 2013
0,0
0,0

0,0
0,0

1,3
30,8

0,1
3,1

1,9
46,3

0,4
9,3

0,4
10,6 4,1 ± 0,5
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Таблиця 3. Комплекс індексів онтогенетичної структури Adonis volgensis
Table 3. Index complexes of ontogenetic spectra of Adonis volgensis

№ ЦП
Рік 

дослідження

Демографічний показник
Тип популяції

I
ген

I
стар

I
вік

I
заміщ

I
відн

Δ ω

ЦП 1

2011 37,89 0,77 0,01 163,92 62,11 0,18 0,51 молода

2012 38,30 1,60 0,03 161,11 61,70 0,19 0,51 молода

2013 54,32 14,50 0,34 75,72 43,09 0,31 0,62 дозріваюча

ЦП 2 2013 78,36 13,06 0,60 27,62 21,64 0,41 0,78 зріла

ЦП 3 2011 77,42 3,23 0,14 29,17 22,58 0,34 0,78 дозріваюча

ЦП 4 2011 74,19 0,00 0,00 34,78 25,81 0,32 0,77 дозріваюча

ЦП 5
2011 75,68 0,00 0,00 32,14 24,32 0,33 0,77 дозріваюча

2013 90,24 19,51 2,00 10,81 9,76 0,48 0,88 зріла

ЦП 6 2012 58,82 11,76 0,30 64,52 39,22 0,33 0,66 дозріваюча

ЦП 7

2011 34,29 14,29 0,25 133,33 57,14 0,28 0,50 молода

2012 33,33 18,18 0,32 135,71 57,58 0,28 0,47 молода

2013 40,51 20,06 0,40 100,93 50,23 0,35 0,59 молода

ЦП 8 2012 53,97 4,76 0,10 85,29 46,03 0,27 0,63 дозріваюча

ЦП 9 2013 80,00 16,67 0,83 25,00 20,00 0,44 0,81 зріла

ЦП 10 2012 63,64 27,27 0,75 57,14 36,36 0,37 0,58 перехідна

ЦП 11

2010 48,39 12,90 0,27 93,75 48,39 0,30 0,57 молода

2011 47,06 5,88 0,11 112,50 52,94 0,25 0,55 молода

2012 50,00 16,67 0,36 84,62 45,83 0,33 0,59 молода

ЦП 12

2010 64,00 6,00 0,17 56,25 36,00 0,30 0,67 дозріваюча

2011 67,31 11,54 0,35 48,57 32,69 0,34 0,70 дозріваюча

2012 64,71 14,71 0,42 54,55 35,29 0,33 0,67 дозріваюча

ЦП 13

2011 44,64 1,79 0,03 124,00 55,36 0,19 0,51 молода

2012 44,44 0,00 0,00 125,00 55,56 0,19 0,52 молода

2013 64,51 10,50 0,32 49,73 33,21 0,33 0,68 дозріваюча

ЦП 14

2010 56,00 4,00 0,09 78,57 44,00 0,27 0,64 дозріваюча

2011 45,98 1,15 0,02 117,50 54,02 0,24 0,59 молода

2012 52,69 12,90 0,28 86,00 46,24 0,30 0,61 дозріваюча

2013 53,68 11,09 0,28 65,73 39,66 0,34 0,67 дозріваюча

ЦП 15

2011 61,31 7,14 0,18 63,11 38,69 0,30 0,66 дозріваюча

2012 60,93 13,76 0,35 64,19 39,12 0,34 0,68 дозріваюча

2013 54,83 20,95 0,51 70,02 41,19 0,36 0,65 перехідна

ЦП 16 2012 36,73 4,08 0,07 145,00 59,18 0,24 0,54 молода

ЦП 17 2013 58,59 19,82 0,64 44,59 30,84 0,44 0,73 зріла

П р и м і т к а :  Значення показників I
ген

, I
стар

, I
вік

, I
заміщ

, I
відн 

наведено у відсотках (%), коефіцієнти Δ та ω – у частках.
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ві доб ра жає сту пінь впли ву по пу ля ції на фі то це ноз, 
змі ню вав ся не зна чо, що вка зує на стій ке по ло жен-
ня ЦП 1 у рос лин но му уг ру по ван ні.

Он то ге не тич ні  спек три  ЦП  3  й  ЦП  4  були  од-
но вер шин ні  з  мак си маль ни ми  зна чен ня ми  на  се-
редньо ві ко вих ге не ра тив них осо би нах. В обох ви-
пад ках  у  спек трах  не  від зна ча ли  юве ніль них  осо-
бин, а отже за ста лих умов іс ну ван ня, спри чи не них 
від сут ністю ан тро по ген них впли вів, про це си онов-
лен ня в цих це но по пу ля ці ях спо віль не ні, зна чен ня 
I

відн
 низькі. ЦП 3 та ЦП 4 мали схо жі по каз ни ки Δ 

і ω та ви зна ча ли ся як нор маль ні це но по пу ля ції до-
зрі ваю чо го типу.

Он то ге не тич на  струк ту ра  ЦП  11  ха рак те ри зу-
ва ла ся  ста біль ністю.  З  2010  до  2012  рр.  збе рі гав ся 
мак си мум  на  се редньо ві ко вих  ге не ра тив них  осо-
би нах. По каз ник I

відн
 май же не змі ню вав ся, тоді як 

I
стар

 пос ту по во збіль шу вав ся. По при те по каз ни ки 
Δ й ω ЦП 11 мали не знач ні змі ни, тип це но по пу ля-
ції ви зна чав ся як мо ло дий.

В  он то ге не тич но му  спек трі  ЦП  2  мак си мум 
скла ли  осо би ни  се редньо ві ко во го  ге не ра тив но го 
ста ну.  Їх  част ка  була  біль ше  за  50%,  що  ви зна чи-
ло один з най ви щих по каз ни ків I

ген
, тоді як част ка 

осо бин мо ло дих он то ге не тич них ста нів  (j–v) була 
не знач ною, що зу мо ви ло низький I

відн
. Кое фі ці єн-

ти Δ та ω ви зна чи ли це но по пу ля цію як нор маль ну 
зрі лу. 

ЦП  9  вив че но  у  без по се ред ній  близькості  до 
ЦП  2.  Її  он то ге не тич ний  спектр  ха рак те ри зу вав-
ся  мак си му мом  на  се редньо ві ко вих  ге не ра тив-
них осо би нах та за галь ною по діб ністю до спек тра 
ЦП  2,  од нак  мав  дея кі  від мін ності.  Так,  для  цієї 
це но по пу ля ції не було від зна че но юве ніль них осо-
бин, що зу мо ви ло не ви со кий по каз ник I

відн
, дещо 

біль ший від ЦП 2 (I
стар

 та I
заміщ

 – най ниж чий з усіх 
до слі дже них це но по пу ля цій). Зна чен ня Δ та ω до-
зво ли ли  за ра ху ва ти  її  до  нор маль них  по пу ля ций 
зрі ло го типу, як і ЦП 2.

ЦП 5 була нор маль ною із знач ною част кою се-
редньо ві ко вих ге не ра тив них осо бин. Он то ге не тич-
ний  спектр  ЦП  5  ви зна че но  як  не пов но член ний, 
при чо му  в  різ ні  роки  від сут ні  різ ні  он то ге не тич ні 
гру пи  осо бин.  Так,  у  2011  р.,  коли  фі то це ноз  не 
за зна вав  па ск валь но го  на ван та жен ня,  ста рі  ге не-
ра тив ні осо би ни не від зна ча ли ся, а у 2013,  з поя-
вою  ви па су,  були  від сут ні  юве ніль ні  та  іма тур ні 
осо би ни,  що  по яс ню єть ся  їх  враз ли вістю  до  ме-
ха ніч них  уш ко джень.  У  2013  р.  по каз ни ки  I

відн
  та 

I
заміщ

 змен ши ли ся біль ше ніж уд ві чі, а I
стар

 стрім ко 
збіль шив ся, що свід чить про спо віль нен ня про це-
сів  омо ло джен ня  це но по пу ля ції  та  її  ста рін ня.  У 
2011 р. ЦП 5 ви зна ча ла ся як нор маль на до зрі ваю-
чо го типу. У 2013 р. з поя вою ви па су кое фі ці єн ти Δ 
та ω збіль ши ли ся, що спри чи ни ло змі ну типу по-
пу ля ції на зрі лий.

Рис.  1.  Онтогенетичні 
спектри ценопопуляцій 
Adonis volgensis

(1–17 – номери 
ценопопуляцій)

Fig. 1. Ontogenetic 
spectra of Adonis volgensis 
populations

(1–17 – population 
numbers)
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ЦП 6 ха рак те ри зу ва ла ся дво вер шин ністю он то-
ге не тич но го спек тра. Мак си мум при пав на осо би-
ни  се редньо ві ко во го  ге не ра тив но го  ста ну,  дру гий 
пік  –  на  вір гі ніль ні  осо би ни,  знач на  част ка  яких 
за без пе чує  по нов лен ня  ЦП  6.  За  кла си фі ка ці єю 
«дель та-оме га»  ЦП  6  була  нор маль ною  до зрі ваю-
чою.

У 2011–2013 рр. мак си мум у спек трах ЦП 7 від-
зна че но  на  вір гі ніль них  осо би нах.  Знач на  част ка 
се редньо ві ко вих  ге не ра тив них  осо бин,  що  сфор-
му ва ли  дру гий  пік  спек тру,  до зво ли ла  за ра ху ва ти 
ЦП  7  до  це но по пу ля цій  нор маль но го  типу.  По-
каз ник  I

відн
  мав  ви со кі  зна чен ня,  які  ві доб ра жа ли 

ак тив ні про це си від нов лен ня у від по відь на па со-
вищ не  на ван та жен ня  фі то це но зу  та  ви ко пу ван ня 
рос лин на се лен ням. Вод но час  зростаю чий про тя-
гом трьох ро ків I

стар 
свід чить про по гір шен ня умов 

іс ну ван ня цієї це но по пу ля ції. За роки до слі джен ня 
ЦП 7 на ле жа ла до мо ло до го типу нор маль них це-
но по пу ля цій, од нак у 2013 р. збіль шен ня кое фі ці-
єн тів Δ  та ω  при зве ло  до  гра нич но го  по ло жен ня 
це но по пу ля цій між мо ло дим та пе ре хід ним ти пом.

В он то ге не тич но му спек трі ЦП 8, яка була пов-
но член ною нор маль ною, мак си мум на ле жав вір гі-
ніль ним осо би нам, дру гий пік – се редньо ві ко вим 
ге не ра тив ним осо би нам. По каз ни ки ін дек сів були 
се ред ні ми за сво ї ми зна чен ня ми, що свід чить про 
врів но ва же ність про це сів ста рін ня та від нов лен ня 
в це но по пу ля ції. За ти пом ЦП 8 від зна че на як до-
зрі ваю ча. 

В он то ге не тич но му спек трі ЦП 16, який за від-
сут ності ста рих ге не ра тив них осо бин був не пов но-
член ним,  мак си мум  при пав  на  гру пу  вір гі ніль них 
осо бин, дру гий пік сфор му вав ся на гру пі се редньо-
ві ко вих ге не ра тив них осо бин

 
. Зна чен ня I

відн 
та I

стар
 

свід чать  про  ін тен сив ні  про це си  омо ло джен ня 
(част ка  мо ло дих  осо бин  у  он то ге не тич но му  спек-
трі за га лом скла ла 59,2%). За кла си фі ка ці єю «дель-
та-оме га» ЦП 16 ви зна ча ла ся як мо ло да.

ЦП 10, що вив ча ли за умов збою, ха рак те ри зу ва-
ла ся рів ною част кою се редньо ві ко вих й ста рих ге-
не ра тив них осо бин та від сут ністю гру пи вір гі ні лів. 
Це вия ви ло її не пов но член ність та най ви щий з усіх 
до слі дже них це но по пу ля цій I

стар
. Тип ЦП 10 ви зна-

чав ся як пе ре хід ний. 
У 2010–2012 рр. он то ге не тич ний спектр ЦП 12 

був із мак си му мом на се редньо ві ко вих ге не ра тив-
них  осо би нах.  Не знач ні  змі ни  від бу ва ли ся  в  його 
пре ге не ра тив ній  час ти ні,  в  якій  ви ді ле но  дру гий 
пік на вір гі ніль них осо би нах. Ва го ма част ка мо ло-

дих  осо бин  (32–36%)  зу мо ви ла  ви со кі  по каз ни ки 
I

відн
. Кое фі ці єн ти ві ко вості та ефек тив ності змі ню-

ва ли ся не знач но, що до зво ли ло за ра ху ва ти ЦП 12 
до типу нор маль ної до зрі ваю чої по пу ля ції.

ЦП  13  ха рак те ри зу ва ла ся  цен тро ва ни ми  он то-
ге не тич ни ми спек тра ми з мак си му мом на мо ло дих 
ге не ра тив них осо би нах. У 2011–2013 рр. від зна че-
но змен шен ня кіль кості мо ло дих осо бин (за га лом 
для j, im та v з 56 до 33%) та збіль шен ня се редньо-
ві ко вих  ге не ра тив них  осо бин  втри чі,  од нак  по-
каз ник  I

відн
  за ли шав ся  дос татньо  ви со ким.  Пер ші 

два роки до слі джен ня, коли від зна чалися що річ ні 
осін ні по же жі, ЦП 13 була мо ло дою. У 2013 р., що 
ха рак те ри зу вав ся  від сут ністю  по жеж,  кое фі ці єнт 
Δ збіль шив ся й це но по пу ля ція пере йш ла до до зрі-
ваю чо го типу. Кое фі ці єнт ω змі ню вав ся не знач но, 
а отже по же жі не впли ну ли на фі то це но тич не по-
ло жен ня цієї це но по пу ля ції адо ні су.

Он то ге не тич ний спектр ЦП 14 змі ню вав ся що-
ро ку,  збе рі гаю чи  свою  дво вер шин ність.  У  2010  р. 
за  від сут ності  суб се ніль ної  гру пи  осо бин  це но по-
пу ля ція була не пов но член ною. Пер ший пік спек-
тру  при йшов ся  на  осо би ни  в  се редньо ві ко во му 
ге не ра тив но му

 
ста ні, дру гий  – на вір гі ніль ні осо-

би ни.  У  2011  р.  мак си мум  он то ге не тич но го  спек-
тру  ЦП  14  змістив ся  на  вір гі ніль ні  осо би ни,  тоді 
як  гру па  се редньо ві ко вих  ге не ра тив них  осо бин 
змен ши лась  та  сфор му ва ла  дру гий  пік.  По діб на 
тен ден ція  пе ре роз по ді лу  осо бин  у  спек трах  он то-
ге не тич них ста нів від мі ча ла ся й у 2012 р., од нак у 
2013  р.  мак си мум  спек тру  зно ву  був  від зна че ний 
на  се редньо ві ко вих  ге не ра тив них  осо би нах.  Крім 
того,  у  2012–2013  рр.,  ЦП  14  ха рак те ри зу ва ла ся 
пов но член ністю он то ге не тич но го спек тру за ра ху-
нок ві до крем лен ня суб се ніль них осо бин та пос ту-
по вим змен шен ням част ки мо ло дих ге не ра тив них 
осо бин.  Ва ріа бель ність  спек тру  он то ге не тич них 
ста нів  не  від би ла ся  на  по каз ни ках  I

відн
,  які  були 

дос татньо  ви со ки ми.  Кое фі ці єн ти Δ  та ω  що ро ку 
змі ню ва ли ся,  що  впли ва ло  та кож  на  ви зна чен ня 
типу це но по пу ля ції. Так, у 2011 р. ЦП 14 була мо-
ло дою, а в інші ро ки до слі джен ня – до зрі ваю чою. 
У 2013 р. по каз ни ки Δ та ω мали гра нич ні зна чен ня 
й тип по пу ля ції був близьким до пе ре хід но го.

У 2011 р. он то ге не тич ний спектр ЦП 15 був цен-
тро ва ний із мак си му мом на се редньо ві ко вих ге не-
ра тив них  осо би нах.  У  2012  р.  зі  збіль шен ням  вір-
гі ніль них  осо бин  он то ге не тич ний  спектр  на був 
дво вер шин ності  зі  збе ре же ним  мак си му мом  на 
се редньо ві ко вих ге не ра тив них осо би нах. У 2013 р. 
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мак си мум  спек тру  пе ре йшов  до  вір гі ніль них  осо-
бин,  а  дру гий  пік  збе ріг ся  на  се редньо ві ко вих  ге-
не ра тив них  осо би нах.  Крім  того  про тя гом  трьох 
ро ків  до слі джен ня  від зна ча ло ся  змен шен ня  кіль-
кості  мо ло дих  ге не ра тив них  осо бин,  що  спри яло 
оформ лен ню  двох  пі ків  у  спек трі.  По каз ник  I

відн
 

ва рію вав  по  ро ках,  I
стар 

пос ту по во  збіль шу вав ся. 
Пер ші два роки до слі джен ня ЦП 15 була до зрі ваю-
чою,  а  на  тре тій  рік  змі ни ла ся  на  це но по пу ля цію 
пе ре хід но го типу.

ЦП  17,  що  вив ча ли  на  пе ре ло гах,  ха рак те ри зу-
ва ла ся  від сут ністю  юве ніль них  осо бин  та  дво вер-
шин ністю  он то ге не тич но го  спек тра.  Мак си мум 
на ле жав се редньо ві ко вим ге не ра тив ним осо би нам, 
дру гий пік – осо би нам у вір гі ніль но му ста ні. Ви со-
ке зна чен ня по каз ни ка I

стар
 ком пен су ва ло ся ак тив-

ни ми  про це са ми  від нов лен ня  за  ра ху нок  знач ної 
част ки вір гі ніль них осо бин. Од нак по каз ни ки Δ та 
ω зу мо ви ли на леж ність ЦП 17 до нор маль них по-
пу ля ций зрі ло го типу.

Отже, у ста лих уг ру по ван нях це но по пу ля ції ха-
рак те ри зу ва ли ся мо но вер шин ни ми цен тро ва ни ми 
он то ге не тич ни ми спек тра ми. Про це си онов лен ня 
упо віль не ні, по каз ник I

відн
 не пе ре ви щу вав 45%. За 

ти пом це но по пу ля ції від не се но до нор маль них до-
зрі ваю чих  та  зрі лих.  За  по мір но го  не ре гу ляр но го 
ви па су, спон тан них по жеж он то ге не тич ні спек три 
A. volgensis збе рі га ли мак си мум у ге не ра тив ній час-
ти ні, од нак мали ди на міч ну пре ге не ра тив ну час ти-
ну, роль якої пос ту по во збіль шу ва ла ся. З під си лен-
ням ви па су від зна че но мак си мум он то ге не тич них 
спек трів на вір гі ніль них осо би нах. За га лом, збіль-
шен ня  част ки  мо ло дих  осо бин  у  це но по пу ля ці ях 
зу мов лю ва ло  знач ні  по каз ни ки  I

відн
,  що  за свід чу-

ва ли  ак тив ні  від нов лю валь ні  про це си  у  від по відь 
на  стре со вий  вплив  зо внішньо го  чин ни ка.  У  разі 
ви па су  та  ба га то ра зо во го  ви па лю ван ня,  ра зом  зі 
збіль шен ням  кіль кості  пре ге не ра тив них  осо бин 
від зна ча ла ся  чут ли вість  мо ло дих  ге не ра тив них 
осо бин  до  зростаю чо го  ан тро по ген но го  на ван та-
жен ня, част ка яких пос ту по во змен шувала ся в он-
то ге не тич них спек трах. Та ким чи ном, від бу ва лося 
оформ лен ня дру го го мак си му му в пре ге не ра тив ній 
час ти ні  спек трів  це но по пу ля цій  A. wolgensis.  Крім 
того,  від зна че но  змі ну  типу  по пу ля ції  на  пе ре хід-
ний, що є про між ною ста ді єю у роз ви тку A. volgensis 
за дес та бі лі зую чих умов нав ко лишньо го се ре до ви-
ща.

Зв'язок  між  он то ге не тич ни ми  па ра мет ра ми  ви-
зна ча ли  з  ви ко ристан ням  кое фі ці єн та  ко ре ля ції 
Пір со на  (r).  З'ясовано,  що  ко ре ля ція  між  част ка-
ми осо бин різ них он то ге не тич них ста нів є слаб кою 
або  по мір ною.  Кіль кість  іма тур них  осо бин  зво-
рот но  про пор цій на  кіль кості  се редньо ві ко вих  ге-
не ра тив них осо бин, вір гі ніль них осо бин – ста рих 
ге не ра тив них осо бин, а кіль кість усіх ге не ра тив них 
осо бин  (g

1
–g

3
)  –  кіль кості  осо бин  у  суб се ніль ній 

ста дії.
Кіль кість осо бин різ них он то ге не тич них ста нів у 

це но по пу ля ці ях від би ва єть ся на роз ра хо ва них по-
каз ни ках ін дек сів. Так, по каз ник I

ген
 ви зна ча єть ся 

зде біль шо го  част кою  се редньо ві ко вих  ге не ра тив-
них осо бин (r = 0,85), а I

стар
 й I

вік
 – ста рих ге не ра-

тив них осо бин  (r = 0,90 та 0,75, від по від но),  I
заміщ

 
та  I

відн
  –  зде біль шо го  част кою  іма тур них  осо бин 

(r = 0,73 та r = 0,72) та се редньо ві ко вих ге не ра тив-
них осо бин (r = –0,84 та r = –0,89). Кое фі ці єнт Δ 
мав  най біль ший  зв'язок  із  се редньо ві ко ви ми  ге-
не ра тив ни ми  осо би на ми  (r  =  0,85),  а  кое фі ці єнт 
ω  –  з  іма тур ни ми  (r  =  –0,73)  та  се редньо ві ко ви-
ми ге не ра тив ни ми осо би на ми (r = –0,73). За га лом 
ко ре ля ція до слі дже них па ра мет рів свід чить про  їх 
над ли шок та мас ку ван ня фак то рів, що спри чи ню-
ють  змі ни  он то ге не тич ної  струк ту ри  це но по пу-
ля цій A. volgensis. Тоб то по каз ни ки та  ін дек си, що 
ко ре лю ють, сво єю ва ріа ці єю від би ва ють один і той 
са мий про цес або яви ще та знач ною мірою дуб лю-
ють  один  од но го.  За для  змен шен ня  роз мір ності 
по каз ни ків  із  най мен шою  за гро зою  втра ти  їхньої 
ін фор ма тив ності ви ко ристо ву ва ли ме тод го лов них 
ком по нент.  На  діа гра мі  одер жа них  нами  зна чень 
(рис. 2) зоб ра же но від со ток по яс не ної ва ріа ції он-
то ге не тич ної струк ту ри це но по пу ля цій го лов ни ми 
ком по нен та ми. Так, у пер ших чо тирьох ком по нен-

Рис. 2. Діаграма власних значень

Fig. 2. Chart of eigenvalues
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тах від би то 92%, у пер ших трьох – 88%, а у пер ших 
двох – 76% ва ріа ції, що ціл ком дос татньо для по-
даль шо го ана лі зу.

Сфор мо ва ні  гру пи  це но по пу ля цій  A. volgensis 
ма ють чіт кий роз по діл у полі пер ших двох ком по-
нен тів (рис. 3, а), що під твер джу єть ся ре зуль та том 
пе ре вір ки  ме то дом  ста тистич но го  мо де лю ван ня, 
або  ме то дом  Мон те-Кар ло.  Си мульо ва не  зна чен-
ня ймо вір ності p = 0,025 ви пад ко во го роз по ді лу на 
такі гру пи є мен шим за кри тич ний рі вень 0,05, що 
за зви чай засто со ву ють у біо ло гіч них до слі джен нях.

Злі ва  на  осі  пер шо го  ком по нен та  PC1  роз та-
шо ва но  центр  мас  да них  по пу ля цій  із  це но зів  за 
по мір но го  ви па су.  У  верх ній  час ти ні  осі  дру го го 
ком по нен та  PC2  роз мі ще но  центр  мас  да них,  що 
на ле жать до це но по пу ля цій із не змі не них фі то це-
но зів, а по руч із ним у пер шо му квад ран ті – це но-
по пу ля ці ям  із  ді ля нок,  які  за зна ють  дії  по жеж.  У 
ниж ній  час ти ні  гра фі ка  роз та шо ва но  цен три  мас 
це но по пу ля цій  за  ін тен сив но го  ви па су,  а  та кож 
гру пи,  до  якої  увійш ли  це но по пу ля ції  за  спіль ної 
дії пі ро ген но го та па ск валь но го фак то рів та по пу-
ля ції,  що  за зна ли  бра конь єрст ва.  Та ким  чи ном, 
пер ший  го лов ний  ком по нент  роз ді ляє  це но по пу-
ля ції  із  по мір ним  та  ін тен сив ним  ан тро по ген ним 
на ван та жен ням. 

Роз по діл он то ге не тич них па ра мет рів у полі пер-
ших  двох  ком по нент,  зоб ра же ний  на  гра фі ку  на-
ван та жень  (рис.  3,  b),  чіт ко  ви ді ляє  зв'язок  між 
до слі джу ва ни ми  ін дек са ми та част ка ми он то ге не-
тич них груп осо бин. Так, близько до лі вої по ло ви-
ни  осі  PC1  роз та шо ва но  част ку  осо бин  се редньо-
ві ко во го ге не ра тив но го ста ну. Ге не ра тив ні осо би ни 
(g

2
)  ма ють  най біль шу  «ва гу»  у  це но по пу ля ції  і  зу-

мов лю ють зна чен ня низ ки он то ге не тич них по каз-
ни ків, та ких як кое фі ці єн ти Δ та ω, I

ген
 тощо, які на 

гра фі ку роз міс ти ли ся на в ко ло по знач ки се редньо-
ві ко вих ге не ра тив них осо бин. По діб ну за ко но мір-
ність  від зна че но  й  в  ін ших  час ти нах  гра фі ку.  Так, 
роз та шу ван ня  I

стар
  ви зна чає  част ка  ста рих  ге не ра-

тив них та суб се ніль них осо бин, а I
відн 

й I
заміщ 

– част-
ки мо ло дих осо бин (у юве ніль но му та вір гі ніль но-
му он то ге не тич но му ста ні).

Ана ліз рис. 3 дає мож ли вість най більш пов но ін-
тер пре ту ва ти от ри ма ні ре зуль та ти. Центр мас да них 
це но по пу ля цій  за  по мір но го  ви па су  роз та шо ва но 
на осі PC1. Ви со ку ко ре ля цію з ним має част ка се-
редньо ві ко вих ге не ра тив них осо бин (r = –0,91) та 
по каз ни ки, що з нею пов'язані (для Δ r = –0,94, для 
ω r = –0,92). Отже, такі це но по пу ля ції ма ють знач-

ну кіль кість се редньо ві ко вих ге не ра тив них осо бин 
у  спек трах  та  ве ли кі  по каз ни ки  кое фі ці єн тів Δ  та 
ω, що свід чать про стій кість це но по пу ля цій до по-
мір но го ви па су.

PC2  ви яв ляє  знач ний  ко ре ля цій ний  зв'язок  з 
мо ло ди ми  ге не ра тив ни ми  осо би на ми  (r  =  0,88) 
та по каз ник I

стар
, який за ле жить від част ки ста рих 

ге не ра тив них  та  суб се ніль них  осо бин  (для  I
стар

  r 
=  –0,84).  У  ниж ній  по ло ви ні  осі  PC2  у  третьо му 
квад ран ті  роз та шо ва но  центр  мас  це но по пу ля цій 
за дії ін тен сив но го ви па су й цен три мас част ки ста-
рих ге не ра тив них та суб се ніль них осо бин, про те, у 
чет вер то му  квад ран ті  –  центр  мас  гру пи  це но по-
пу ля цій за спіль ної дії пі ро ген но го та па ск валь но-
го  фак то рів  та  ви пад ків,  коли  осо би ни  в  це но по-
пу ля ці ях  за зна ва ли  ви ко пу ван ня,  в  цьо му  са мо му 
квад ран ті – цен три мас час ток юве ніль них та вір-
гі ніль них  осо бин.  Отже,  над мір ний  ан тро по ген-
ний  вплив  у  ви гля ді  ви па су  зі  збіль шен ням  част-
ки  ста рих  ге не ра тив них  та  суб се ніль них  осо бин 
при зво дить це но по пу ля ції до ста рін ня, роль яко го 
ви яв ля єть ся більш зна чу ща за від нов лю валь ні про-
це си,  ак ти во ва ні  збіль шен ням  кіль кості  мо ло дих 
осо бин. За кри тич них умов, ви кли ка них спіль ною 
дією  пі ро ген но го  та  па ск валь но го  фак то рів,  зав-
дя ки  збіль шен ню  част ки  юве ніль них  та  вір гі ніль-
них осо бин про це си онов лен ня в це но по пу ля ці ях 
на бу ва ють  най біль шо го  роз ви тку,  що  спри чи нює 
змі ну  типу  по пу ля цій  на  мо ло дий  й  пе ре хід ний. 
Роз та шу ван ня  цен тру  мас  да них  гру пи  це но по пу-
ля цій із те ри то рій, що за зна ють по жеж, збі га єть ся 
з роз та шу ван ням у пер шо му квад ран ті цен трів мас 
час ток іма тур них та мо ло дих ге не ра тив них осо бин. 
Близько до них, на верх ній час ти ні осі PC2, роз та-
шо ва но  центр  мас  гру пи  по пу ля цій  із  не змі не них 
це но зів. Від по від но ва го ма част ка мо ло дих ге не ра-
тив них осо бин в он то ге не тич них спек трах є ха рак-
тер ною й для це но по пу ля цій із цих те ри то рій. Крім 
того,  у  полі  двох  осей  PC1  та  PC2  част ки  осо бин 
різ них он то ге не тич них ста нів роз та шо ву ють ся на-
в ко ло цен тру ко ор ди нат й утво рю ють цикл он то ге-
не тич них пе ре тво рень від юве ніль них осо бин че рез 
ге не ра тив ні – до суб се ніль них осо бин (по зна че но 
стріл ка ми  на  рис.  3).  Зі  збіль шен ням  част ки  осо-
бин  цих  ві ко вих  груп  в  он то ге не тич них  спек трах 
від зна че но й пе ре хід типу до слі джу ва них це но по-
пу ля цій: від мо ло дих нор маль них че рез до зрі ваю-
чі – до зрі лих нор маль них це но по пу ля цій, а у разі 
стре со во го впли ву ан тро по ген но го фак то ра – й до 
пе ре хід но го типу як най більш ди на міч но го.



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

a

b

Рис.  3.  Графік  розрахунків  для  згрупованих  даних  у  координатах  перших  двох  головних  компонент  PC1,  PC2  (а). 
Прямокутники  представляють  центри  мас  даних  окремих  ценопопуляцій,  які  увійшли  до  відповідних  груп  за 
характером й інтенсивністю антропогенного навантаження на фітоценози: r – охоронювані території; p1 – помірний 
випас, p2 – інтенсивний випас, f – випалювання, p&f – інтенсивний випас та випалювання.

Графік  навантажень  PC1–PC2  (b).  Стрілками  позначено  напрямок  онтогенетичних  перетворень  у  ценопопуляції. 
Позначення: j, im, v, g

1
, g

2
, g

3
, ss – центри мас груп даних особин відповідних онтогенетичних станів; Ia, Iold, Igen, Irec, 

Irpl, Δ, ω– центри мас групи даних для I
вік

, I
стар

, I
ген

, I
відн

, I
заміщ

, коефіцієнтів віковості та енергетичної ефективності, 
відповідно

Fig. 3. Scores for grouped data in the coordinates of the first two principal components PC1, PC2 (a). The rectangles represent 
the centers of masses of data of individual populations that are included in the corresponding groups according to the nature and 
intensity of anthropogenic impact on plant communities: r – protected areas (reservation); p1 – moderate grazing (pasturable 
factor), p2 – intensive grazing, f – steppe fire, p&f – intensive grazing and fire.

Chart of loadings PC1–PC2 (b). The arrows indicate the direction of ontogenetic transformations in the population. Notation: 
j, im, v, g

1
, g

2
, g

3
, ss – the centers of masses for the data groups of juvenile, immature, virginile, young reproductive, mature 

reproductive, old reproductive and subsenile individuals, respectively; Ia, Iold, Igen , Irec, Irpl, Δ, ω – the centers of masses for 
the data groups of age index (I

вік
), aging index (I

стар
), generative index (I

ген
), recovery index (I

відн
), replacement index (I

заміщ
), age 

coefficient, coefficient of energy efficiency
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Ви снов ки

До слі джен ня он то ге не тич ної струк ту ри це но по пу-
ля ції  A. volgensis у  сте по вих  фі то це но зах  за  дії  ан-
тро по ген них чин ни ків по ка за ли, що тип он то ге не-
тич но го спек тру є від нос но ста біль ним. У це но по-
пу ля ці ях пе ре важ на біль шість осо бин пе ре бу ває у 
ге не ра тив но му ста ні, що зу мов лює ста ле по ло жен-
ня  виду  в  сте по вих  фі то це но зах  пів ден но го  схо ду 
Ук ра ї ни. З під си лен ням ан тро по ген но го тис ку, що 
су про во джу єть ся пос лаб лен ням кон ку рен ції у рос-
лин них уг ру по ван нях, утво рю ють ся більш спри ят-
ли ві умо ви для від нов лен ня A. volgensis. Так, по мір-
ний ан тро по ген ний вплив при зво дить до ста рін ня 
це но по пу ля цій і пе ре хід їх до зрі ло го типу, тоді як 
кри тич ні  умо ви,  ви кли ка ні  спіль ною  дією  пі ро-
ген но го  та  па ск валь но го  фак то рів,  спри чи ню ють 
онов лен ня це но по пу ля цій та змі ну їхньо го типу на 
пе ре хід ний або мо ло дий.
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факторів на онтогенетичну структуру ценопопуляцій Adonis 
volgensis (Ranunculaceae). – Укр. ботан. журн. – 2016. – 
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Інститут еволюційної екології НАН України 
вул. акад. Лебедєва, 37, м. Київ, 03143, Україна

Досліджена онтогенетична структура 17 ценопопуляцій 
Adonis volgensis  у  степових  фітоценозах  південного  схо-
ду України (Донецька обл.) за дії різних антропогенних 
факторів  –  випасу  худоби  та  випалювання.  Аналіз  он-
тогенетичних  спектрів  показав,  що  в  ценопопуляціях 
значна частина особин перебуває в генеративному стані, 
що забезпечує стале положення виду в рослинних угру-
пованнях  на  досліджених  територіях.  Однак  випасання 
та степові пожежі впливають на онтогенетичні структу-
ри A. volgensis, перерозподіляючи особини різного онто-
генетичного стану в ценопопуляціях. Першою реакцією 
на  помірне  антропогенне  навантаження  є  старіння  це-
нопопуляцій за рахунок загибелі молодих та збільшення 
кількості  старих  особин.  За  підсилення  антропогенно-
го  тиску,  наприклад  інтенсивного  випасу  або  спільної 
дії  пірогенного  й  пасквального  факторів,  збільшується 
частка  особин  у  прегенеративній  частині  онтогенетич-
ного спектра, що свідчить про активні процеси віднов-
лення в ценопопуляціях A. volgensis.

Ключові слова: онтогенетичні спектри, степові 
фітоценози, випас, степові пожежі, метод головних 
компонентів

Роменская Е.В., Нецветов М.В. Воздействие 
антропогенных факторов на онтогенетическую структуру 
ценопопуляций Adonis volgensis (Ranunculaceae). – Укр. 
ботан. журн. – 2016. – 73(5): 440–452.

Институт эволюционной экологии НАН Украины 
ул. акад. Лебедева, 37, г. Киев, 03143, Украина

Исследована  онтогенетическая  структура  17  ценопопу-
ляций  Adonis volgensis  в  степных  фитоценозах  юго-вос-
точной Украины (Донецкая обл.) под действием различ-
ных антропогенных факторов – выпаса скота и пожаров. 
Анализ  возрастных  спектров  показал,  что  в  ценопопу-
ляциях  значительная  часть  особей  находится  в  генера-
тивном  состоянии.  Это  обеспечивает  устойчивое  поло-
жение  вида  в  растительных  сообществах  на  изученных 
территориях.  Тем  не  менее,  влияние  выпаса  и  степных 
палов влияет на онтогенетическую структуру A. volgensis, 
перераспределяя  особи  разного  возрастного  состояния 
в ценопопуляциях. Первой реакцией на умеренную ан-
тропогенную  нагрузку  является  старение  ценопопуля-
ций  вследствие  гибели  молодых  и  увеличения  количе-
ства  старых  особей.  При  возрастании  антропогенного 
давления, например интенсивном выпасе или совмест-
ном  действии  пирогенного  и  пасквального  факторов, 
увеличивается  доля  особей  в  прегенеративной  части 
возрастного  спектра,  что  свидетельствует  об  активных 
процессах возобновления в ценопопуляциях A. volgensis.

Ключевые слова: онтогенетические спектры, степные 
фитоценозы, выпас, степные пожары, метод главных 
компонентов

Taxonomic revision of Lejeuneaceae. Subfamily Ptychanthoideae (Marchantiophyta) in China / Jian Wang, Rui-Liang 
Zhu, S. Robbert Gradstein. – Stuttgart: J. Cramer in Borntraeger Science Publ., 2016. – 141 pp.

This work is the first treatment of the Chinese members of the Ptychanthoideae, a subfamily of Lejeuneaceae, provides 
detailed descriptions and illustrations of 38 species from 11 genera. Lejeuneaceae are the species-richest family of 
liverworts and are an important component of the epiphytic flora of humid-tropical and subtropical forests. The 
genus Gradsteinianthus R.L. Zhu & Jian Wang bis is newly described based on molecular and morphological evidence. 
The molecular data also confirm the generic status of the monotypic Asian genus Tuzibeanthus. Frullanoides tristis, 
Schiffneriolejeunea polycarpa, S. pulopenangensis and Thysananthus convolutus are newly reported from China and 
the occurrence of Lopholejeunea applanata in China is confirmed. One species, Acrolejeunea sinensis, is exclusively 
known in China.

The present study confirms the taxonomic status of Caudalejeunea tridentata and the relationships of Ptychanthus 
and Tuzibeanthus by using evidence from three molecular markers (rbcL, trnL-F, nrlTS) and morphological traits, 
improving the understanding of the diversity of Chinese Ptychanthoideae. It incorporates the most recent results of 
the ongoing revision of the genera of Ptychanthoideae based on morphology and molecular analysis.
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КОЛЕКЦІЯ КУЛЬТУР МІКРОВОДОРОСТЕЙ (IBASU-A) ЯК ОБ’ЄКТ НАЦІОНАЛЬНОГО 
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Borysova O.V., Tsarenko P.M., Konishchuk M.O. Microalgae Culture Collection (IBASU-A) as an object of national 
heritage of Ukraine. Ukr. Bot. J., 2016, 73(5): 453–460.
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Abstract. The article is devoted to the Microalgae Culture Collection (IBASU-A) which is listed as an object of national 
neritage of Ukraine since 2013. Information on the structure, taxonomic diversity of IBASU-A and conditions of culture 
preservation is provided. The species composition including some new or rare species of the algal flora of Ukraine and 
algae with valuable properties  for biotechnology are characterized. The IBASU-A collection holds nearly 500  strains 
of  halophilic  and  freshwater  microalgae,  300  of  them  originated  from  various  regions  of  Ukraine.  IBASU-A is  also 
supplemented  with  270  strains  of  satellite  bacteria  isolated  from  algal  cultures  (overall  1250  units  of  preservation). 
This provides reliable material for use both in research and biotechnological studies. A catalogue of the collection was 
published in 2014. Future plans include the expansion and diversification of the IBASU-A catalogue with an emphasis 
on rare, endemic and endangered species as well as formation of the database.

Key words: culture collection, microalgae, national heritage

Сві то ві  ко лек ції  куль тур  мік ро во до рос тей  ма ють 
ве ли чез не  зна чен ня  як  нау ко во-до слід ні  цен три 
та бан ки збе рі ган ня ге но фон ду ав то троф них орга-
ніз мів.  Ос нов ні  на прям ки  їх ніх  ро біт  вклю ча ють 
ізо лю ван ня, куль ти ву ван ня та збе рі ган ня во до рос-
тей як об'єкта фун да мен таль ної нау ки і при клад ної 
біо тех но ло гії;  за без пе чен ня  ко ристу ва чів  нау ко-
вих  та  ко мер цій них  ор га ні за цій  на дій ним  ко лек-
цій ним ма те ріа лом (мо но куль ту ри во до рос тей для 
нау ко вих  до слі джень  і  біо тех но ло гіч них  про це-
сів); про ве ден ня фун да мен таль них та при клад них 
до слі джень  за  кон трак том;  де по ну ван ня  про ми-
сло вих  шта мів  у  зв'язку  з  па тент ною  про це ду рою 
й  куль тур  рід кіс них  ви дів  та  тих,  що  ма ють  цін ні 
біо тех но ло гіч ні  власти вості;  ство рен ня  ін фор ма-
цій них  баз  даних,  ви дан ня  спе ці аль ної  нау ко вої 
лі те ра ту ри, ка та ло гів, нав чан ня ко ристу ва чів тощо 
(Mokronosov et al., 1994; Surek, 2002; Novakovskaya, 
Patova, 2012; Moskalenko et al., 2015).

© О.В. БОРИСОВА, П.М. ЦАРЕНКО, М.О. КОНІЩУК, 2016

Най більш ві до мі сві то ві ко лек ції, які на лі чу ють 
по над  2000–3000  шта мів  про-  та  еука ріо тич них 
мік ро во до рос тей  і  здій сню ють  сер віс не  об слу-
го ву ван ня  на  ко мер цій ній  ос но ві,  зна хо дять ся  у 
Ні меч чи ні  –  ко лек ція  куль тур  во до рос тей  Гет тiн-
генсько го  уні вер си те ту  (SAG),  Ве ли кій  Бри та нії – 
ко лек ція  во до рос тей  і  про то зоа  (CCAP)  та  На ціо-
наль ний центр морських планк тон них во до рос тей 
(CCMP), у Че хії – ко лек ції ав то троф них ор га ніз мів 
(CAUP  і CCALA), у США – ко лек ція куль тур во до-
рос тей  Інсти ту ту  фі зіо ло гії  Те хасько го  уні вер си-
те ту  (UTEX)  й  Аме ри канська  ко лек ція  ти по вих 
куль тур (АТСС). При кла дом ві до мих на ціо наль них 
ко лек цій  є  ко лек ції  куль тур  во до рос тей  Пор ту га-
лії  (ACOI  –  3500  шта мів  1000  ви дів,  що  охо п лює 
тре ти ну  ви до во го  скла ду  аль гоф ло ри  Пор ту га лії), 
Скан ди на вії  (SCCAP – 600 шта мів морських зе ле-
них,  бу рих,  на но планк тон них  фла ге лят,  пріс но-
вод них жов то зе ле них во до рос тей), куль тур мік ро-
ор га ніз мів Інсти ту ту нав ко лишньо го се ре до ви ща у 
м. То кіо (NIES – по над 1000 шта мів ціа но бак те рій, 
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про тистів  і  во до рос тей  Япо нії,  вклю чаю чи  ен де-
міч ні види Charophyta (Charales) і Rhodophyta) та ін. 
(Surek, 2002; Osnovy algosozologii, 2008). В Україні – 
колекції  Ки ївсько го  на ціо наль но го  уні вер си те-
ту імені Та ра са Шев чен ка (ACKU – 540 шта мів) та 
Інсти ту ту гід ро біо ло гії НАНУ (HPDP – 50 шта мів) 
(Borysova et al., 2014).

Ко лек ція  куль тур  мік ро во до рос тей  Інсти ту ту 
бо та ні ки  імені  М.Г.  Хо лод но го  НАНУ  (IBASU-A), 
яку  роз по ря джен ням  Ка бі не ту  Мі ніст рів  Ук ра ї ни 
№  650-р  від  28.08.2013  вне се но  до  реєст ру  нау ко-
вих об'єктів, що ста нов лять на ціо наль не над бан ня 
Ук ра ї ни,  була  за по чат ко ва на  в  1960  р.  Ві до мості 
про її іс то рію, ета пи роз ви тку та ви ко ристан ня ви-
світ ле но у чис лен них віт чиз ня них та за кор дон них 
ви дан нях (Yunger, Tereshchuk, 1990, 1991; Norton et 
al., 1996; Borisova, Tsarenko, 1997, 2002–2004; Surek, 
2002; Borysova et al., 2014). За об'ємом та уні каль-
ним  скла дом  аль го ло гіч но го  ма те ріа лу  вона  на ле-
жить  до  ко лек цій  сві то во го  рів ня.  Сьо го дні  в  ко-
лек ції  під три му єть ся  486  шта мів  127  ви дів,  62  ро-
дів,  зде біль шо го  представ ни ків  від ді лу  Chlorophyta 
(455  шта мів)  –  ос но ви  ви до вої  різ но ма ніт ності 
аль гоф ло ри Ук ра ї ни, а та кож ок ре мі представ ни ки 
Cyanoprokaryota  (5),  Charophyta  (17),  Bacillariophyta 
(1), Euglenophyta (5) та Eustigmatophyta (3) (рис. 1, а). 
Най чис лен ні ши ми за кіль кістю ви дів  і шта мів зе-
ле них  во до рос тей  є  роди  Acutodesmus  (E.  Hegew.) 
P.  Tsarenko  (7,3%),  Botryococcus  Kütz.  (2,84%), 

Chlamydomonas  Ehrenb.  s.  l.  (8,11%), Chlorella  Beij. 
s. l. (7,91%), Coelastrum Nägeli (2,84%), Desmodesmus 
(Chodat)  An,  Friedl,  E.  Hegew.  (21,91%), Dunaliella 
Teodor.  (14,2%), Scenedesmus  Meyen  (3,45%), 
Oocystis A. Braun (3,65%) (рис. 1, b). Се ред них най-
більш  представ ле ни ми  є  Desmodesmus (18  ви дів, 
108 шта мів), Chlamydomonas (9 ви дів, 30 шта мів) та 
Dunaliella (9 ви дів, 70 шта мів).

Фон ди  IBASU-A  вклю ча ють  1250  оди ниць  збе-
рі ган ня  (да лі  о.з.):  куль ту ри  га ло філь них  та  пріс-
но вод них  во до рос тей,  шта ми  біо тех но ло гіч но го 
засто су ван ня,  рід кіс ні  ви ди,  ав тен тич ні  шта ми, 
му тан ти  та  шта ми  бак те рі аль них  кон сор тів  во до-
рос тей.

Ос но ву ко лек ції IBASU-A ста нов лять ори гі наль-
ні шта ми (429), які ізольо ва ні ук ра їнськи ми фа хів-
ця ми-фі ко ло га ми  і  зі бра ні  з  во дойм  на  те ри то рії 
Ук ра ї ни (299), Ні меч чи ни (55), Кир гизста ну, Турк-
ме ніста ну  й  Уз бе киста ну  (35),  Із ра ї лю  (15),  Ро сії 
(12),  Гру зії  (6)  та  дея ких  кра їн  Аф ри ки,  Аме ри ки, 
Авст ра лії  (7  шта мів).  Реш ту  куль тур  одер жа но  за 
об мі ном з ін ших ко лек цій (57 шта мів), а саме: Біо-
ло гіч но го інсти ту ту Санкт-Пе тер бурзь ко го уні вер-
си те ту Ро сійської Фе де ра ції (CALU), Мос ковсько го 
дер жав но го уні вер си те ту ім. М.В. Ло мо но со ва РФ 
(MMSU), Бо та ніч но го інсти ту ту ім. В.Л. Ко ма ро ва 
РАН  (LABIК),  Інсти ту ту  біо ло гії  пів ден них  мо рів 
імені О.О. Ко ва левсько го  (м. Се васто поль), Вест-
фільсько го  ко ле джу  (Лон дон,  Ве ли ка  Бри та нія), 
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Рис. 1. Кількісне співвідношення штамів IBASU-A: a – за відділами, b – за родами 

Fig. 1. Proportional quantity of strains IBASU-A: a – by divisions, b – by genera
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Інсти ту ту  океа но гра фії  (Ка лі фор нія,  США),  Мі-
лансько го інсти ту ту фі зіо ло гії рос лин (Іта лія) та від 
ок ре мих фі ко ло гів. 

Га ло філь ні  во до рос ті  (145  о.з.)  представ ле ні 
джгу ти ко ви ми  фла ге ля та ми,  які  вве де ні  в  куль-
ту ру  в  1960-х  рр.  про фе со ром  Н.П.  Ма сюк  з  ме-
тою  ре ві зії  ви до во го  скла ду  та  сис те ма ти ки  роду 
Dunaliella,  про ве ден ня  мор фо ло гіч них,  еко ло-
гіч них  і  біо гео гра фіч них  до слі джень,  вив чен ня 
біо тех но ло гіч них  власти востей  ок ре мих  шта мів 
(Massjuk,  1973с).  Біль шість  шта мів  була  ізольо ва-
на з проб, зі бра них у во дой мах со ля них про мис лів 
на пів дні Ук раїни під час по до ро жі Н.П. Ма сюк до 
Азер байджану  і  Се редньої  Азії  (Турк ме ністан,  Уз-
бе кистан,  Киргизстан)  та  част ко во  з  проб,  на діс-
ла них ко ле га ми з За хід но го Си бі ру та Із ра ї лю. На 
базі  ці єї  ко лек ції  було  опи са но  чо ти ри  но вих  для 
нау ки види, ви ко на но знач ний об сяг нау ко во-до-
слід них ро біт з вив чен ня хі міч но го скла ду, еко ло-
гії, тех но ло гії куль ти ву ван ня й одер жан ня біо ма си, 
ві та мі нів,  каро ти но ї дів  во до рос тей  роду  Dunaliella 
і  роз роб ле но  прин ци пи  спря мо ва но го  біо син те зу 
β-ка ро ти ну  за  умов  ін тен сив но го  куль ти ву ван ня 
(Massjuk, 1971, 1973a–c). Шта ми слу гу ва ли мо дель-
ни ми об'єктами в до слі джен нях з кос міч ної біо ло-
гії,  вод ної  ток си ко ло гії,  а  та кож  в  ек спе ри мен тах 
для  розв'язання  тео ре тич них  пи тань  з  фо то ру ху 
во до рос тей  (Massjuk  et  al.,  2007).  Шта ми  10  ви дів 
роду  Dunaliella  ви ко ристо ву ва лись  для  вив чен ня 
особ ли востей  взає мо від но шень  між  га ло філь ни-
ми во до рос тя ми та су пут ні ми їм мік ро ор га ніз ма ми 
(кон сор та ми) (Borisova, 2000).

Зі бран ня куль тур пріс но вод них во до рос тей (680 
о.з.)  є  най біль шим  у  ко лек ції.  Воно  представ ле но 
низ кою  пер со наль них  ко лек цій,  зок ре ма  ко лек-
ці єю  ко ко їд них  зе ле них  во до рос тей  про фе со ра 
П.М. Ца рен ка, які були ізольо ва ні у 1995–1998 рр. 
під час вив чен ня біо ло гіч но го різ но ма ніт тя зе ле них 
во до рос тей  Во линських  озер  (Ук ра ї на)  (Tsarenko 
et  al.,  1996a,  b,  1997,  2005)  і  еко ло го-так со но міч-
них  до слі джень  фі то планк то ну  во дойм  Мек лен-
бурсько го озер но го краю (Ні меч чи на) та во до рос-
тей во дойм до ли ни Хула (Із ра їль). Час ти на шта мів 
ізольо ва на у 1993–2015 рр. з проб, зі бра них з око-
лиць  м.  Киє ва  та  Ки ївської  обл.  і  під  час  ек спе-
ди цій них  ви їз дів  до  різ них  ре гіо нів:  Ук ра їнських 
Карпат,  Ук ра їнсько го  По ліс ся,  сте по вої  зони  Ук-
ра ї ни  та  Кри му.  Впродовж  2004–2014  рр.  знач на 
кіль кість  куль тур  була  де по но ва на.  Їх  ізолю вали  з 
пріс но вод них  во дойм,  на зем них  біо то пів  та  ґрун-

тів за по від них те ри то рій Ук ра ї ни (Во линська обл., 
Шацький  на ціо наль ний  при род ний  парк;  Рів-
ненська обл., Рів ненський при род ний за по від ник 
(ПЗ);  До нецька  обл.,  Ук ра їнський  сте по вий  ПЗ, 
від ді лен ня  «Кам'яні  мо ги ли»;  Жи то мирська  обл., 
По ліський ПЗ, пам'ятка при ро ди «Чо ти ри бра ти»; 
Ки ївська  обл.,  ре гіо наль ний  ланд шафт ний  парк 
«Трах те ми рів»;  Ми ко ла ївська  обл.,  ре гіо наль ний 
ланд шафт ний  парк  «Гра ніт но-сте по ве  По бужжя»; 
Кар патський  біо сфер ний  за по від них  тощо)  і 
представ ля ють  знач ний  ін те рес  у  так со но міч но му 
та фло ристич но му ас пек ті  (Mikhailyuk et al., 2011, 
2013).  З  них  по над  50  шта мів  на зем них  та  ґрун-
то вих  во до рос тей  (90  о.з.)  ви дів  ро дів  Chlorokybus 
Geilter, Eustigmatos Hibberd, Klebsormidium P.C. Silva, 
Mattox, W.H. Blackwell, Mychonastes P.D. Simpson et 
Van Valk., Radiococcus Schmidle та ін., що ізольо ва ні 
з ґрун тів різ но го типу, від сло нень гра ні ту, піс ко ви-
ку, ан тро по ген них та тех но ген них субстра тів, сут-
тє во до пов ню ють ви до ве різ но ма ніт тя IBASU-A.

Куль ту ри  во до рос тей  біо тех но ло гіч но го  засто-
су ван ня (90 о.з.)  і му тан тів (15 о.з.) вклю ча ють як 
ві до мі  про ми сло ві  шта ми,  одер жа ні  з  ін ших  ко-
лек цій,  так  і  віт чиз ня ні,  які  були  ці ле спря мо ва но 
ізольо ва ні у різ ні роки для ви рі шен ня зав дань біо-
тех но ло гіч них до слі джень (Tsarenko et al., 2012). 

Ко лек ція  куль тур  рід кіс них  ви дів  (30  о.з.)  та 
ав тен тич них  шта мів  (20  о.з.)  представ ле на  но ви-
ми  для  нау ки  ви да ми  та  різ но ви да ми  (опи са ни-
ми  з  те ри то рії  Ук ра ї ни  віт чиз ня ни ми  і  за ру біж-
ни ми  вче ни ми),  ен де мі ка ми  та  ок ре ми ми  рід-
кіс ни ми  для  фло ри  Укра ї ни  ви да ми:  Dunaliella 
asymmetrica Massjuk, D. maritima Massjuk, D. terricola 
Massjuk,  Desmodesmus curvatocornis  (Proschk.-Lavr.) 
E. Hegew., D. multivariabilis var. turskensis P. Tsarenko 
&  E.  Hegew.,  Parietochloris ovoidea  Mikhailyuk  & 
Demchenko  (Massjuk,  1971,  1973;  Mikhailuk  et  al., 
2003; Borysova et al., 2014).

Ко лек ція IBASU-A є єди ною в Єв ро пі, де ра зом з 
куль ту ра ми  га ло філь них,  пріс но вод них,  на зем них 
та ґрун то вих во до рос тей збе рі га ють ся шта ми їх ніх 
бак те рі аль них кон сор тів (270 о.з.). Вони ізольо ва-
ні  з  72  аль го ло гіч но  чис тих  куль тур  во до рос тей  – 
представ ни ків ро дів Acutodesmus,  Botryococcus, 
Chloroidium Nadson,  Coelastrum,  Desmodesmus, 
Dunaliella,  Klebsormidium,  Oocystis,  Raphidocelis 
Hindák,  Selenastrum  Reinch  та  ін.  Ви ко ристан ня 
цьо го  ко лек цій но го  ма те ріа лу  у  фун да мен таль них 
та  при клад них  до слі джен нях  спри яло  ви яв лен ню 
ролі во до рос тей та су пут ніх їм бак те рій у про це сах 



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

біо очист ки стіч них вод під при ємств хі міч ної про-
ми сло вості  та  ви роб ництва  мі не раль них  до б рив, 
ви яв лен ню  ви дос пе ци фіч ності  у  транс фор ма ції 
кан це ро ген них  ніт ро за мі нів  та  ін ших  ор га ніч них 
спо лук  у  вод них  еко систе мах  тощо  (Lenova  et  al., 
1991;  Lenova,  Stupina,  1991;  Borisova  et  al.,  1997; 
Stupina, Borisova, 2002). Була по ка за на мож ли вість 
засто су ван ня  бак те рі аль них  кон сор тів  во до рос тей 
у якості тест-об'єктів в ек спе ри мен тах з вод ної ток-
си ко ло гії (Borisova et al., 1997).

На  те ри то рії  Ук ра ї ни  збір  аль го ло гіч но го  ма те-
ріа лу  для  ізо ля ції  шта мів  мік ро во до рос тей  здій-
сне но  з  во дойм  та  во до то ків  різ но го  типу  (озе ра, 
став ки, річ ки, ка на ви, ка на ли, во дой ми на бо ло тах 
тощо) з Ук ра їнсько го По ліс ся  (Во линська, Жи то-
мирська,  Рів ненська,  Ки ївська,  Чер ні гівська  об-
лас ті),  Лі состе пу  (Він ницька,  Львівська,  Хмель-
ницька, Чер каська), Сте пу (До нецька, За по різька, 
Ми ко ла ївська, Одеська, Хер сонська), Ук ра їнських 
Кар пат (За кар патська, Іва но-Фран ківська об лас ті) 
та Кримського пів ос т рова (рис. 2).

Відділ / рід
Кількість

видів штамів

CYANOPROKARYOTA

Anabaena Bory ex Bornet & Flahault 1 1

Microcystis (Kütz.) Elenkin 1 1

Nostoc Vaucher ex Bornet & Flahault 1 3

BACILLARIOPHYTA

Mayamaea Lange-Bert. 1 1

EUGLENOPHYTA

Euglena Ehrenb. 2 5

EUSTIGMATOPHYTA

Eustigmatos Hibberd 1 1

Vischeria Pascher 1 2

CHLOROPHYTA

Acutodesmus (E. Hegew.) P. Tsarenko 4 36

Ankistrodesmus Corda 1 1

Asteromonas Artari 1 2

Botryococcus Kütz. 2 14

Carteria Corda 1 1

Chlamydomonas Ehrenb. s. l. 9 30

Chlorella Beij. 3 27

Chlorococcum Menegh. 5 14

Chloroidium Nadson 1 4

Chloromonas Gobi 2 2

Chlorosarcinopsis Herndon 1 2

Choricystis (Skuja) Fott 2 5

Coellastrella Chodat 1 1

Coelastrum Nägeli 3 10

Coenochloris Korschikov 3 4

Crucigenia Morren 1 1

Desmochloris Shin Watan et  al. 1 2

Desmodesmus (Chodat) An, Friedl,  
E. Hegew.

18 108

Dictyochloropsis Geitler 1 1

Dictyosphaerium Nägeli 1 3

Diplosphaera Bial. 1 3

Dunaliella Teodor. 9 70

Enallax Pascher 1 1

Jenufa Nemcová et al. 1 1

Gungnir T. Nakada 1 1

Haematococcus C. Agardh emend. 
Flotow

1 5

Heterochlamydomonas Cox & Deason 1 1

Heterochlorella (Chodat) Neustupa et al. 1 5

Leptosira Borzi 1 3

Lobochlamys Pröschold et al. 1 1

Monoraphidium Komark.-Legner.  2 6

Mychonastes P.D. Simpson & Van Valk. 2 3

Myrmecia Printz 1 1

Відділ / рід
Кількість

видів штамів

Nephrochlamys Korschikov 1 2

Neochloris Starr 2 2

Oocystis A. Braun 4 21

Parachlorella Krienitz et al. 1 5

Parietochloris Shin Watan. & Floyd 2 2

Pediastrum Meyen s. l. 1 1

Planophila Gerneck 1 1

Pseudochlorococcum P.A. Archibald 2 7

Pseudococcomyxa Korschikov 1 2

Pseudoendocloniopsis Vischer 1 1

Radiococcus Schmidle 1 11

Raphidocelis Hindák 1 5

Scenedesmus Meyen 1 17

Selenastrum Reinsch 1 4

Tetradesmus G. Sm. 1 1

Tetraëdron Kütz. 1 1

Tetranephris C.L. Leite & C.E.M. Bicudo 1 1

Tetrastrum Chodat 1 1

Trichosarcina Nichols & H.C. Bold 1 1

CHAROPHYTA

Chlorokybus Geilter 1 1

Klebsormidium P.C. Silva, Mattox, W.H. 
Blackwell

3 14

Cosmarium Corda 2 2

Усього: 127 486

Таксономічна структура колекції IBASU-A 
Taxonomic structure of IBASU-A 



457ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2016, 73(5)

Усі  куль ту ри  іден ти фі ко ва но  спів ро біт ни ка-
ми  від ді лу  фі ко ло гії.  Опи си  власти востей  біль-
шості шта мів на ве де но у низ ці мо но гра фій та ста-
тей  (Massjuk,  1971,  1973а–c;  Massjuk  et  al.,  2007; 
Borisova, Tsarenko, 2002; Hegewald et al., 1998, 2005; 
Mikhailyuk  et  al.,  2003,  2011,  2013;  Tsarenko  et  al., 
1996а,b,  2005).  Фон ди IBASU-A  ре гу ляр но  по пов-
ню ють ся  но ви ми  ізо ля та ми,  але,  на жаль,  збіль-
шен ня  оди ниць  збе рі ган ня  лі мі то ва но  кіль кістю 
при мі щень,  об лад нан ням  для  збе рі ган ня  та  кіль-
кістю  об слу го вую чо го  пер со на лу.  Та кож  не до сяж-
ним є за про ва джен ня но віт ніх ме то дів кріо кон сер-
ва ції  та  мо ле ку ляр ної  фі ло ге нії,  що  стри мує  про-
цес де по ну ван ня шта мів сто рон ні ми ор га ні за ція ми 
і  уне мож лив лює  ро бо ту  зі  шта ма ми  на  су час но му 
рів ні.  Спо ді ває мось,  що  по даль ше  цільо ве  фі нан-
су ван ня  ко лек ції  IBASU-A  як  об'єкта  на ціо наль-
но го  над бан ня  Ук ра ї ни  спри яти ме  по ліп шен ню  її 
ді яль ності.

У  ко лек ції  шта ми  збе рі га ють ся  в  про бір ках  або 
кол бах  у  2–3  по втор ностях  на  ага ри зо ва них  жи-

виль них се ре до ви щах у хо ло диль ни ках за тем пе ра-
ту ри 4 °С (ак се ніч ні куль ту ри) та на рід ких жи виль-
них  се ре до ви щах  в  ос віт лю валь них  ус та нов ках  за 
тем пе ра ту ри 22–24 °С (аль го ло гіч но чис ті). Куль ту-
ри ре гу ляр но (4–5 ра зів на рік) пе ре сі ва ють на сві-
же жи виль не се ре до ви ще. За леж но від біо ло гіч них 
особ ли востей  ви дів  мік ро во до рос тей  ви ко ристо-
ву ють жи виль ні се ре до ви ща різ но го мі не раль но го 
скла ду (Ар та рі, Бол да (ВВМ, 3 N ВВМ), Бур рел лі, 
Та мія,  ФДГА,  Чу  №  13  тощо).  Для  куль ти ву ван-
ня  дея ких  ви дів  се ре до ви ща  зба га чу ють,  до даю чи 
ві та мі ни  (тіа мін,  біо тін,  В12),  ор га ніч ні  спо лу ки 
(глю ко зу,  аце тат,  цит рат)  або  дріж джо вий  ав то лі-
зат  тощо.  Куль ту ри  мік ро во до рос тей  ре гу ляр но 
ві зу аль но  та  мік ро ско піч но  кон тро лю ють  на  від-
сут ність  кон та мі ную чих  мік ро ор га ніз мів  (гри бів, 
про тистів,  ін ших  ви дів  во до рос тей)  та  жит тє здат-
ність.  Ме то ди ки  пе ре сі ву  та  кон тро лю  збе рі ган ня 
куль тур  IBASU-A  да ють  змо гу  під три му ва ти  їхню 
жит тє здат ність про тя гом де ся ти літь. Зок ре ма в ко-
лек ції збе рі га єть ся по над 80 шта мів представ ни ків 

Рис. 2. Карта-схема розміщення на території України локалітетів, з яких ізольовано 299 штамів водоростей IBASU-A

Fig. 2. Schematic map of the localities in Ukraine from which 299 strains of IBASU-A were isolated
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ро дів Asteromonas, Dunaliella, Chlorella s. l. та ін ших, 
які ізольо ва ні ще у 50–70-х рр. ми ну ло го сто літ тя.

Ко лек ція  IBASU-A  при зна че на  для  збе ре жен-
ня  біо різ но ма ніт ності  мік ро во до рос тей  та  їх ніх 
про ми сло во цін них шта мів, а та кож за без пе чен ня 
нау ков ців  та  ви кла да чів  нав чаль них  за кла дів  до-
слід ницьким і ме то дич ним ма те ріа лом. Для фон ду 
IBASU-A ха рак тер на ви со ка якість так со но міч но го 
оп ра цю ван ня та іден ти фі ка ції куль тур во до рос тей, 
що обу мов ле но пос тій ним кри тич ним пе ре гля дом 
ма те ріа лу ко лек ції від по від но до но віт ніх мо но гра-
фіч них оп ра цю вань ок ре мих груп.

Ко лек ція ста но вить знач ну цін ність для біо тех-
но ло гіч них  до слі джень,  ос кіль ки  міс тить  шта ми, 
що  на ле жать  пе ре важ но  до  ро дів  Dunaliella (70), 
Chlorella  s.  l.  (27),  Acutodesmus  (36),  Desmodesmus 
(108) та ін., представ ни ки яких ши ро ко ви ко ристо-
ву ють ся для ви ро щу ван ня біо ма си в про ми сло вих 
мас шта бах у різ них кра ї нах сві ту. З ме тою ма со во го 
куль ти ву ван ня  та  ви ко ристан ня  біо ма си  мік ро во-
до рос тей як си ро ви ни для ви роб ництва біо ди зе ля 
в  рам ках  ком плекс ної  про гра ми  нау ко вих  до слі-
джень  НАН  Ук ра ї ни  «Біо ма са  як  па лив на  си ро-
ви на»  та  «Біо енер го кон вер сія»  на  базі  IBASU-A  з 
2009  р.  про во дять ся  до слі джен ня  пер спек тив них 
ви дів  і  шта мів-гі пер про ду цен тів  біо ма си.  За  по-
каз ни ка ми  швид кості  рос ту,  здат ності  до  на ко пи-
чу ван ня  під ви ще ної  кіль кості  лі пі дів  і  ре зистент-
ності  до  біо ло гіч ної  кон та мі на ції  ві діб ра но  по над 
30  пер спек тив них  ви со ко про дук тив них  шта мів  18 
ви дів із 8 ро дів (Tsarenko et al., 2012, 2016). Про ве-
де но оп ти мі за цію про це су куль ти ву ван ня цих шта-
мів  та  вста нов ле но  їхні  кі не тич ні  ха рак те ристи ки 
(пи то ма швид кість рос ту та про дук тив ність). Спів-
ро біт ни ка ми  від ді лу  фі ко ло гії  Інсти ту ту  бо та ні ки 
одер жа но два па тен ти на ко рис ну мо дель щодо спо-
со бу  куль ти ву ван ня  но во го  шта му-гі пер про ду цен-
та біо ма си Desmodesmus magnus (Meyen) P. Tsarenko 
та на штам зе ле ної во до рос ті Acutodesmus dimorphus 
(Turpin)  P.  Tsarenko  як  біо ре сурс но го  про ду цен та 
(Tsarenko et al., 2013, 2014).

Ви да но  пер ший  ка та лог  куль тур  IBASU-A 
(Borysova et al., 2014). У ньо му представ ле на іс то рія 
фор му ван ня та роз ви ток ко лек ції. На во дять ся опи-
си шта мів та їхня но менк ла тур на скла до ва, зок ре-
ма – ла тинська на зва та ав то ри так со нів, си но ні ми, 
но ме ри  куль тур  у  ко лек ції;  вка за но  по хо джен ня 
шта мів, час і міс це збо ру аль го проб, іме на ко лек то-
рів та фа хів ців, які ізо лю ва ли во до рос ті в куль ту ру 
та  іден ти фі ку ва ли  їх.  Від зна че но  та кож  біо ло гіч ні 

особ ли вості дея ких шта мів, ме то ди їх куль ти ву ван-
ня, прак тич не засто су ван ня тощо.

Роз по ча то  пас пор ти за цію  шта мів  IBASU-A, 
скла дан ня  ін фор ма цій ної бази да них. Роз роб ле но 
зра зок єди ної для всіх шта мів ко лек ції карт ки, яка 
вклю чає  ін фор ма цію  про  так со но мію  (ла тинська 
на зва,  ав тор  так со ну,  си но нім,  но мер  куль ту ри), 
по хо джен ня (час і міс це збо ру аль го про би, ізо лю-
ван ня  та  ін.),  прак тич не  зна чен ня  (так со но міч не, 
біо тех но ло гіч не, при ро до охо рон не тощо).

У зв'язку з ак ту аль ністю збе ре жен ня різ но ма ніт-
тя  ав то троф них  ор га ніз мів  пла ну єть ся  роз ви ва ти 
ме то ди  от ри ман ня  чис тих  куль тур  та  збе рі ган ня 
в  ко лек цій них  умо вах  рід кіс них  ви дів  і  та ких,  що 
пе ре бу ва ють  під  за гро зою  зник нен ня,  ви дів  з  ре-
сурс ни ми  власти востя ми  –  про ду цен тів  біо ма си, 
лі пі дів, біо ло гіч но ак тив них ре чо вин, а та кож про-
дов жу ва ти вив чен ня їх ніх мор фо ло гіч них, фі зіо ло-
гіч них та біо хі міч них власти востей.
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Стаття  присвячена  колекції  культур  мікроводоростей 
Інституту ботаніки  імені М.Г. Холодного НАН України 
(IBASU-A), яка у 2013 р. була внесена до реєстру наукових 
об'єктів, що становлять національне надбання  України. 
Наведено  відомості  про  структуру,   таксономічну 
 різноманітність  колекції  та  умови  зберігання  культур. 
 Охарактеризовано  видовий  склад,  зокрема  нових  і  рід-
кісних видів для флори України та водоростей з цінними 

для біотехнології властивостями. На сьогодні у колекції 
підтримуються  приблизно  500  штамів  галофільних  та 
прісноводних водоростей, 300 з яких ізольовано з різних 
регіонів України, а також 270 штамів бактеріальних кон-
сортів (усього 1250 одиниць зберігання), що забезпечує 
проведення  наукових  і  прикладних  досліджень  надій-
ним матеріалом. Каталог IBASU-A опубліковано в 2014 р. 
 Передбачається збільшення об'єму й різноманітності ко-
лекції, паспортизація культур та створення електронної 
бази даних. 

Ключові слова: колекція культур, мікроводорості, 
національне надбання

Борисова Е.В., Царенко П.М., Конищук М.А. 
Коллекция культур микроводорослей (IBASU-A) как 
объект национального достояния Украины. – Укр. ботан. 
журн. – 2016. – 73(5): 453–460.

Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

Статья  посвящена  коллекции  культур  микроводорос-
лей  Института  ботаники  имени  Н.Г.  Холодного  НАН 
 Украины  (IBASU-A),  которая  в  2013  г.  была  внесена  в 
реестр  научных  объектов  национального  достояния 
 Украины.  Приведена  информация  о  структуре  коллек-
ции, её таксономическом разнообразии и условиях хра-
нения  культур.  Охарактеризован  видовой  состав,  в  том 
числе новых и редких для флоры Украины видов и водо-
рослей, обладающих ценными для биотехнологии свой-
ствами.  В  настоящее  время  в  коллекции  поддержива-
ются около 500 штаммов галофильных и пресноводных 
водорослей, из них 300 изолированы с территории Укра-
ины,  а  также  270  штаммов  бактериальных  консортов, 
выделенных  из  культур  водорослей  (всего  1250  единиц 
хранения), что обеспечивает проведение фундаменталь-
ных и прикладных исследований надежным материалом. 
Каталог IBASU-A опубликован в 2014 г. Предполагается 
увеличение объема и разнообразия коллекции, паспор-
тизация культур и создание базы данных.

Ключевые слова: коллекция культур, микроводоросли, 
национальное достояние
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ЕКОЛОГО-ЦЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА SCOPOLIA CARNIOLICA (SOLANACEAE) В 
УКРАЇНІ. I. СИНТАКСОНОМІЯ ЛІСІВ ЗА УЧАСТІ SCOPOLIA CARNIOLICA

Negrash Yu.M., Vorobyov Ye.O. Ecological and cenological characteristics of Scopolia carniolica (Solanaceae) in Ukraine. 
I. Syntaxonomy of forests with Scopolia carniolica. Ukr. Bot. J., 2016, 73(5): 461–473.

M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine 
1, Timiryazevska Str., Kyiv, 01014, Ukraine

Abstract. The syntaxonomic analysis of 94 geobotanical relevés of deciduous forests of the Right-Bank Ukraine with  
a rare species Scopolia carniolica was accomplished. They belong to the class Querco-Fagetea, order Fagetalia sylvaticae, 
alliances  Alnion incanae, Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani, Asperulo-Fagion, Cephalanthero-Fagion, Carpinion 
betuli, and to 19 associations. Maple-lime-ash forests on stony soils of the alliance Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani 
are the phytocenological optimum of S. carniolica on study area. In contrast to Central Europe, S. carniolica in Ukraine 
is not present in heliotermophilic and acidophilic-mesotrophic syntaxa; in contrast to the Caucasus, it is absent in Alnus 
glutinosa forests. 

Key words: Scopolia carniolica, Fagion, Carpinion, Alnion incanae, Tilio-Acerion, Ukraine

Вступ

Scopolia carniolica  Jacq.  –  за хід но кав казько-кар-
патський  диз'юнктивно-аре аль ний  вид,  по ши ре-
ний в не мо раль них лі сах гір та при лег лих ви со чин. 
Вузький  аре ал  виду  свід чить  про  його  ре лік то-
вість  і  ви мог ли вість  до  клі ма ту.  Його  поширення 
обмежують  мо роз ність  взим ку  та  про хо лод ність 
і  пе ре зво ло же ність  або  спе кот ність  і  су хість  вліт-
ку.  Вид  охо ро ня єть ся  в  Іта лії,  Сло ве нії,  Сер бії, 
Хор ва тії,  Сло вач чи ні,  Угор щи ні,  Мол до ві;  в  Чер-
во ній  кни зі  Ук ра ї ни  (Melnyk,  2009)  на во дить ся 
для сві жих і во ло гих ті нистих лі сів сою зів Fagion і 
Carpinion, що зроста ють на ви со ті до 1 000 м н.р.м. 
на  ба га тих  ґрун тах  в  Кар па тах,  рід ше  у  Пра во бе-
реж но му  Лі состе пу,  де  про хо дить  пів ніч на  та  пів-
ден но-схід на межа ареа лу.

У  ти по ло гії  лі сів  Поль щі  (Siedliskowe...,  2003) 
S. carniolica вка зу єть ся для асо ціа ції Alnetum incanae 
(Схід ні  Кар па ти,  ви со та  до  800  м  н.р.м.)  як  вид, 
що  ди фе рен ці ює  її  від  асо ціа цій  Carici remotae-
Fraxinetum Koch 1926 ex Faber 1936 та Caltho-Alnetum 
Zarzycki 1963 (си но нім асо ціа ції Piceo-Alnetum). 

© Ю.М. НЕГРАШ, Є.О. ВОРОБЙОВ, 2016

У Сло вач чи ні S. carniolica ді аг ностує це но зи за ті-
не них скель сою зу Hypno-Polypodion vulgaris Mucina 
1993 (по ря док Androsacetalia vandelii Br.-Bl. in Meier 
et Br.-Bl. 1934 кла су Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in 
Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977) з до мі ну ван ням 
Polypodium vulgare L. та Cystopteris fragilis (L.) Bernh. і 
зе ле них мо хів (Diagnostic, constant..., 2008). 

В Угор щи ні S. carniolica тра п ля єть ся в асо ціа ці ях 
Luzulo nemorosae-Fagetum Meusel 1937 (Kevey, Borhidi, 
2005), Aconito-Fagetum Soó 1960, Melittio-Fagetum Soó 
1964 em. 1971, Mercuriali-Tilietum Zólyomi & Jakucs in 
Zólyomi  1958,  Scolopendrio-Fraxinetum  Schwickerath 
1938  (http://www.  tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/
magyarorszag/ch02s12.html). 

У  Ру му нії  в  го рах  Сі ріу  S. carniolica на во дить-
ся  для  асо ціа цій  Spiraeo-Coryletum  Ujvárosi  1944, 
Pulmonario rubrae-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 та 
Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 (Neblea, Alexiu, 
2011). У вер хів'ї ба сей ну р. Пра хо ва описано нову 
суба со ціа цію  Symphyto cordati-Fagetum Vida  1959, 
1963 scopolietosum carniolicae    з  її  до мі ну ван ням 
(Biţă, 2003).

У Сло ве нії (Пів ден но-Схід ні Аль пи, ви со та до 1 
500 м н.р.м.) у за хідній частині ареа лу S. carniolica 

mailto:Julie_nm@ukr.net
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag/ch02s12.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag/ch02s12.html
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ха рак тер на для під сою зу ілі рійських кле но вих лі сів 
Lamio orvalae-Acerenion pseudoplatani Košir et al. 2008 
сою зу Tilio-Acerion (Košir et al., 2008) і констант на 
в  ба гатьох  його  син так со нах.  У  Хор ва тії  вид  на-
во дить ся  для  асо ціа ції  Cephalanthero longifoliae-
Fagetum (Vukelić et al., 2012) під сою зу Galio odorati-
Fagenion  (Tx. 1955) Th. Müller 1959.

В  Аль пах  пів ніч но-за хід ної  Іта лії  (ви со та 
540–730  м  н.р.м.)  у  най за хід ні шо му  ло ка лі те-
ті S. carniolica на во дить ся для уг ру по ван ня Corylus 
avellana  (Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani  Klika 
1955)  (Lonati,  Siniscalco,  2009);  за  да ни ми  лі те-
ра ту ри  по да но  про дро мус  уг ру по вань  за  її  участі 
в  Схід них  Аль пах.  Крім  син так со нів  зі  Сло ве нії, 
вид  на во дить ся  для  під сою зу  Alnenion glutinoso-
incanae  Oberd.  1953;  ха рак тер ний  для  сою зу  ілі-
рійських  (яли це во-)бу ко вих  лі сів Aremonio-Fagion 
(Borhidi 1963) Török, Podani & Borhidi 1989 (7 асо-
ціа цій);  асо ціа ції  Luzulo nemorosae-Fagetum;  для  1 
асо ціа ції  сою зів  Ostryo-Carpinion orientalis  Horvat 
1959  (по ря док Quercetalia pubescentis Klika 1933) та 
Fraxino orni-Ostryon carpinifoliae Tomažič 1940; сою-
зу  гірсько го  ви со ко трав'я  Adenostylion Br.-Bl.  1926 
(клас  Mulgedio-Aconitetea Hadac  et  Klika  in  Klika  et 
Hadac 1944). 

На  Кав ка зі  на  ви со ті  100–1200(1800)  м  н.р.м. 
S. carniolica до мі нує в лі сах з Fagus orientalis Lipsky, 
Abies nordmanniana (Steven) Spach, Carpinus caucasica 
Grossh., Castanea sativa  Mill., Acer platanoides L., 
A. pseudoplatanus L., A. campestre L., Juglans regia L., 
має най ви щу про дук тив ність    з Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn., A. barbata C.A.  Mey. У  тра востої  ряс-
ні  Matteuccia struthiopteris (L.)  Tod., Athyrium filix-
femina (L.)  Roth, Dryopteris filix-mas (L.)  Schott  або 
види кол хідсько го ши ро ко трав'я, не мо раль них ви-
дів не ба га то (Krylova, 1996).

Син так со но міч ні особ ли вості S. carniolica у схід-
ній  час ти ні  єв ро пейської  диз'юнкції  його  ареа-
лу вив че ні дещо гір ше, ніж у за хід ній, а в Ук ра ї ні 
з'ясовані  не дос татньо  (в  лі те ра ту рі  на ве де но  38 
опи сів з 8 асо ціа цій, син так со но міч на на леж ність 
їх іно ді су пер еч ли ва), що й зу мо ви ло не об хід ність 
на шої ро бо ти.

Об'єкти та ме то ди до слі джень

Всьо го  було  оп рацьо ва но  94  гео бо та ніч них  опи-
си. З них 23 ви ко на но Ю.М. Не граш в кін ці квіт-
ня–трав ні 2012–2015 рр., три опи си – Є.О. Во ро-
бйо вим  (дея кі  в  спі ва торст ві).  Інші  опи си  взя ті  з 
лі те ра ту ри, чо ти ри – на да ні ко ле га ми. На зви ви дів 

на во дять ся за списком судинних рослин фло ри Ук-
ра ї ни (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999) з дея ки ми змі-
на ми (The Plant…, 2013). Опи си ви ко ну ва лись згід-
но до ме то ди ки Бра ун-Блан ке (Mirkin et al., 2001) 
на опи со вих ді лян ках роз мі ром 25 × 25, 50 × 50 м 
або в при род них ме жах фі то це но зів і об роб ля лись 
за до по мо гою па ке та про грам FICEN2 (Kosman et 
al.,  1991)  та  за  ме то дом  фі то це но тич них  таб лиць. 
Бали ряс ності оз на ча ють вкрит тя: ± < 1%, 1: 1–5%, 
2: 6–15%, 3: 16–25%, 4: 26–50%, 5: 51–100%. Бали 
пос тій ності оз на ча ють: ± < 10%, I: 10–20%, II: 21–
40%,  III:  41–60%,  IV:  61–80%,  V:  81–100%.  За  ос-
но ву  кла си фі ка ції  взя то  віт чиз ня ні  мо но гра фіч ні 
зве ден ня (Vorobyov et al., 2008; Onyshchenko, 2009).

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

На  ос но ві  ана лі зу  ма си ву  опи сів  за  участі 
Scopolia carniolica ук ла де но  син так со но міч ну  схе-
му (в ній та кож на ве де но мне мо ко ди син так со нів) 
і  си ноп тич ну  таб ли цю  (табл.  1).  Ви яв ле но  п'ять 
сою зів  ши ро ко лис тя них  лі сів  по ряд ку  Fagetalia 
sylvaticae s.  l. (клас  Querco-Fagetea):  Alnion incanae, 
Tilio-Acerion, Asperulo-Fagion та Cephalanthero-Fagion 
(табл. 2), Carpinion betuli (табл. 3). Ос тан ні дві таб-
ли ці  дос туп ні  в  Ін тер нет-ре жи мі  (див.  на  сайті: 
http://ukrbotj.co.ua/archive/73/5/461).

Син так со но міч на схе ма лі со вих уг ру по вань за 
участі Scopolia carniolica в Ук ра ї ні

Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937
Ord. Fagetalia sylvaticae Pawł.  in  Pawł.,  Sokol.  et 
Wall. 1928

All. I. Alnion incanae Pawłowski 1928 
Ass. 1. Piceo-Alnetum Mráz 1959 
Ass. 2. Alnetum incanae Lüdi 1921 

All.  II. Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani Klika 
1955 

Ass. 3. Arunco-Aceretum Moor 1952 
Ass. 4. Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani 
Ralo et Onyshchenko 2008 
Ass. 5. Aceri platanoidis-Fraxinetum Onyshchenko 1998 

Subass.  5a.  Aceri platanoidis-F. typicum 
Onyshchenko 1998 

All. III. Asperulo-Fagion Tüxen 1955 
Suball. Symphyto cordati-Fagenion Vida 1963

Ass. 6. Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 
Subass.  6a.  Symphyto cordati-Fagetum typicum 
Vida 1959 
Subass.  6b.  Symphyto cordati-Fagetum 
lunarietosum Onyshchenko 2008 
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Ass.  7.  Stellario holosteae-Fagetum  Onyshchenko 
2009 

Subass. 7a. Stellario holosteae-Fagetum 
corydaletosum cavae Onyshchenko 2009 
Subass. 7b. Stellario holosteae-Fagetum typicum 
Onyshchenko 2009 
Subass. 7c. Stellario holosteae-Fagetum 
luzuletosum pilosae Onyshchenko 2009 

Ass. 8. Carpino-Fagetum Pauca 1941
All. IV. Cephalanthero-Fagion Tüxen 1955

Ass. 9. Euonymo verrucosae-Fagetum Onyshchenko 
2009 

Subass. 9a. Euonymo verrucosae-Fagetum 
staphyleaetosum pinnatae Onyshchenko 2009 

All. V. Carpinion betuli Issl. 1931 em Oberd. 1953
Suball. Va. Pino sylvestri-Carpinenion Vorobyov 
et al. 2008

Ass. 10. Tilio-Carpinetum Traczyk 1962 
Subass. 10a. Tilio-Carpinetum typicum Traczyk 1962 

Ass.11.  Brachypodio sylvaticae-Quercetum roboris 
ass. prov. 

Suball. Vb. Fago sylvaticae-Carpinenion Vorobyov 
et al. 2008 

Ass.  12.  Pulmonario officinali-Carpinetum betuli 
Vorobyov et al. 2008 

Subass.  12a.  Pulmonario  officinali-Carpinetum  
betuli stachietosum sylvaticae Vorobyov et al. 2008 

Ass. 13. Aceri tatarici-Carpinetum betuli Vorobyov 
et al. 2008 

Subass. 13a. Aceri tatarici-Carpinetum betuli 
typicum Vorobyov et al. 2008 

Suball. Vc. Aceri campestre-Carpinenion Vorobyov 
et al. 2008

Ass.  14.  Viburno lantanae-Carpinetum betuli 
Vorobyov et al. 2008 

Subass. 14a. Viburno  lantanae-Carpinetum  betuli 
galietosum odoratae Vorobyov et al. 2008 
Subass. 14b. Viburno  lantanae-Carpinetum  betuli 
caricetosum pilosae Vorobyov et al. 2008 
Subass. 14c. Viburno  lantanae-Carpinetum  betuli 
asaretosum europaeae Vorobyov et al. 2008 
Subass. 14d. Viburno  lantanae-Carpinetum  betuli 
typicum Vorobyov et al. 2008 
Subass. 14e. Viburno  lantanae-Carpinetum  betuli 
melampyretosum nemorosae Vorobyov et al. 2008 

Ass.  15.  Isopyro thalictrioidis-Carpinetum betuli 
Onyschenko 1998 

Subass.  15a.  Isopyro  thalictrioidis-Carpinetum  
betuli corydaletosum cavae Onyschenko 1998 
Subass.  15b.  Isopyro  thalictrioidis-Carpinetum  
betuli caricetosum pilosae Onyschenko 1998 

Ass. 16. Ajugo reptantis-Carpinetum betuli Vorobyov 
et al. 2008 

Subass.  16a.  Ajugo reptantis-Carpinetum betuli 
stachietosum sylvaticae Vorobyov et al. 2008 
Subass.  16b.  Ajugo reptantis-Carpinetum betuli 
typicum Vorobyov et al. 2008 

Ass. 17. Galeobdoloni luteae-Carpinetum betuli Shevchyk 
et al. 1996 em. Onyschenko et Sidenko 2002 

Subass.  17a.  Galeobdoloni  luteae-Carpinetum  
betuli sambucetosum nigrae Shevchyk et al. 1996 
Subass.  17b.  Galeobdoloni  luteae-Carpinetum  
betuli corydaletosum Vorobyov et al. 2008

Ass. 18. Lamio purpureae-Carpinetum betuli Mala 2012 
Subass. 18a. Lamio purpureae-Carpinetum betuli 
typicum Mala 2012 
Subass. 18b. Lamio purpureae-Carpinetum betuli 
anemonetosum Mala 2012 

Ass.  19.  Carici brevicollis-Carpinetum betuli 
Vorobyov et al. 2008 

За зна чи мо,  що  крім  лі сів,  S. carniolica  по оди-
но ко від зна ча лась нами та кож на зру бах лісів кла-
су  Epilobietea angustifolii  Tüxen  et  Preising  in  Tüxen 
1950  та  в  за ті не них  скель них  уг ру по ван нях  кла су 
Asplenietea trichomanis. Про те фі то це но тич но го ма-
те ріа лу  для  їх  док лад ної  ха рак те ристи ки  не дос-
татньо.

Ко рот ко  зу пи ни мось  на  струк ту рі  зве де ної  си-
ноп тич ної таб ли ці уг ру по вань за участі S. carniolica 
та  уза галь нен нях,  які  мож на  зро би ти  на  її  ос но ві 
(див.  табл.  1).  Роз бив ка  ма си ву  ви дів  на  еко ло го-
це но ло гіч ні гру пи вия ви лась дос татньо пе ре кон ли-
вою та ін фор ма тив ною, не зва жаю чи на по рів ня но 
не знач ну кіль кість за дія них опи сів. Очі ку ва но, що 
S. carniolica пот ра пи ла  до  гру пи  Fraxinus excelsior-
Mercurialis perennis.  По рів нян ня  участі  ви дів  цієї 
гру пи в уг ру по ван нях тих са мих асо ціа цій за участі 
S. carniolica та  без  неї  чіт ко  по ка за ло  під ви щен ні 
по каз ни ки сталості та ряс ності Fraxinus excelsior L. 
в  уг ру по ван нях  за  її  участі,  особ ли во  в  асо ціа-
ці ях  під сою зу  Aceri campestre-Carpinenion.  Тоб то, 
S. carniolica  від дає  пе ре ва гу  ясе но вим  лі сам  пе ред 
ду бо во-гра бо ви ми. Під ви ще на участь в уг ру по ван-
нях за участі S. carniolica від зна че на та кож для цен-
траль но єв ро пейських  (ге мі-)ефе ме ро ї дів  – Allium 
ursinum L., Isopyrum thalictroides L., Arum besserianum 
Schott, Galanthus nivalis  L. та  в  ін ших  ви дів  гру пи, 
на прик лад, у Hedera helix L., а та кож у стій ких до 
по мір но  кон ти нен таль но го  клі ма ту  ніт ро філь них 
ви дів – Sambucus nigra L., Galium aparine L. та Alliaria 
petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande.
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Таблиця 1. Синтаксони лісових угруповань з участю Scopolia carniolica в Україні
Table 1. Syntaxa of forest communities with Scopolia carniolica in Ukraine

Номер синтаксону 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Номер союзу (підсоюзу) I II III IV Va Vb Vb

Номер асоціації  1,2 3,4,5 6,7,8 9 10 11
12,
13

14 15 16 17 18 19

Кількість описів 3 7 10 15 5 10 4 11 17 6 6 4 38

Зімкнутість деревного ярусу 07 07 08 09 08 08  09  09  07 09 08  09 09

Зімкнутість чагарникового ярусу  + 02 02 02 + 06  +  01  02  +  +  + 04

Вкриття трав'яного ярусу, % 90 70 60 45 50 65  80 65  60 80 60  70 50

Середнє вкриття S. carniolica, % 20 20 20 + + + + 3 5 15 10 10 +

Група Alnus incana-Cirsium oleraceum (сіровільшаникові бореально-монтанні гігрофільні евтрофні види)

Alnus incana V5 · · · · · · · · · · · ·

Petasites kablikianus IV1 · · · · · · · · · · · ·

Petasites albus II I2 · · · · · · · · · · ·

Matteuccia struthiopteris II1 · · · · · · · · · · · ·

Cirsium oleraceum II I · · · · · · · · · · ·

Caltha palustris II · · · · · · · · · · · ·

Cardamine amara II · · · · · · · · · · · ·

Ranunculus repens II · · · · · · · · · · · ·

Aconitum gracile II · · · · · · · · · · · ·

Aconitum variegatum II · · · · · · · · · · · ·

Valeriana simplicifolia II · · · · · · · · · · · ·

Група Abies alba-Oxalis acetosella (неморально-тайгові сціофільні гігромезофільні евтрофні види)

Abies alba IV1 II2 II1 · · · III · · · · · ·

Picea abies II I1 I1 II · · II · · · · · ·

Grossularia reclinata V · I · · + · · · · · · ·

Lonicera nigra II · · · · · · · · · · · ·

Salix caprea · II I · · · · · · · · · ·

Sambucus racemosa · · I + · · II · + · · · ·

Athyrium filix-femina IV2 III III + · IV III3 + + · · · ·

Lunaria rediviva IV4 III3 I4 · · · II · · · · · ·

Ranunculus lanuginosus IV II1 II · · · III · · · · · ·

Glechoma hirsuta IV2 I I1 · · III III · II1 I II1 · II1

Oxalis acetosella II2 II1 II I · II IV1 · · · · · ·

Geranium robertianum II III III · I I III II + I II · +

Geranium phaeum · III1 II · · II III I3 I · · II +

Melandrium dioicum II III · · · · III · · · · · ·

Gentiana asclepiadea II · II · · · III · · · · · ·

Impatiens noli-tangere II II1 I + · + II + · · · · ·

Symphytum cordatum II I II · · · · · · · · · ·

Stellaria nemorum II1 I1 I · · · · · · · · · ·

Lysimachia nemorum II I · · · · · · · · · · ·

Chrysosplenium alternifolium · III I · · · II · + · · + ·
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Номер синтаксону 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lapsana communis · II · · · I II · + · · · I

Galeopsis speciosa · II · · · + II · · I1 · · ·

Tussilago farfara · I I · · · II · I · · · ·

Luzula sylvatica · · · · · · II · · · · · ·

Група Padus avium-Paris quadrifolia (бореально-неморальні сціофільні гігромезофільні евтрофні види)

Padus avium · II · + II II · I + · · · ·

Daphne mezereum · III II IV · II II + I · · · ·

Viburnum opulus · · I III · + II I · · · · ·

Dryopteris filix-mas IV1 IV IV II II IV IV I II IV II1 · ·

Dryopteris carthusiana II II II I III III II + + · · · ·

Actaea spicata II IV IV V · IV II II I · · · ·

Paris quadrifolia · I IV II II IV IV I II + · · +

Anemone nemorosa · I3 IV V3 V2 I · · II1 · · · ·

Hepatica nobilis · II1 II V1 II1 II II I II · · · +

Sanicula europaea · III1 II V · III II + I · · · I1

Milium effusum II II1 · · IV IV III II I II · · II

Viola reichenbachiana · II1 II III II V II I II1 I · · III

Geum urbanum · II1 I · · IV III1 II II II1 I III III

Circaea lutetiana · I III + · III III · II · · · ·

Scrophularia nodosa · II · IV · II II + II I1 · · +

Ranunculus cassubicus · II1 · III I III · II II II · · +

Carex sylvatica II II I I · II II I + I · · +

Chaerophyllum aromaticum · II1 · · · II II + · · · · +

Festuca gigantea · II · · · II · + + · · · +

Equisetum sylvaticum · II · · · I · · · · · · ·

Listera ovata · I I · · · · I · · · · ·

Angelica sylvestris · · · · · · II · · · · · ·

Група Fagus sylvatica-Dentaria glandulosa (неморальні сціофільні субокеанічні евтрофні види)

Fagus sylvatica · III1 V4 V5 · · IV3 + · · · · ·

Ulmus glabra · III1 I V1 · I II3 I1 II I4 III II I1

Rubus hirtus · II1 II1 + · · · · · · · · ·

Dentaria glandulosa II III1 II + I · II II II1 I · · ·

Salvia glutinosa II I III II · + II + · · · · ·

Senecio ovatus · III I · · · · · · · · · ·

Platanthera chlorantha · I1 · II · · · + + · · · +

Cephalanthera longifolia · · I + · · II · · · · · ·

Atropa belladonna · · · + · · · · · · · · ·

Група Acer pseudoplatanus-Asplenium trichomanes (неморальні сціофільні хазмофільні евтрофні види)

Acer pseudoplatanus II V4 V1 V2 · II1 V II1 IV1 · I II II1

Aposeris foetida · I1 · I1 · II V1 · · · · · ·

Helleborus purpurascens · · · · · + IV · · · · · ·

Продовження табл. 1
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Номер синтаксону 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Polygonatum verticillatum · · · · · + III · · · · · ·

Asplenium trichomanes · I · · · · III + · · · · ·

Cystopteris fragilis · I · + · · II I · · · · ·

Polypodium vulgare + I · + · · II + · · · · ·

Phyllitis scolopendrium · · · · · · II · · · · · ·

Pulmonaria officinalis · · · · · · II · + · · · ·

Anthriscus nitida · II2 · · · · · · + · · · ·

Polystichum aculeatum · II · + · · · · · · · · ·

Aconitum sp. · II · · · · · · · · · · ·

Leucojum vernum · + · · · · · · · · · · ·

Група Tilia cordata-Galium odoratum (неморальні сціофільні еври-геміокеанічні евтрофні види)

Tilia cordata · III2 · IV1 IV2 IV1 V2 IV1 III2 I2 I V IV1

Cerasus avium · I I IV1 · II · II I2 · · II IV

Asarum europaeum V1 IV1 IV V2 IV1 V2 V IV1 IV1 IV1 V1 V V2

Lamium galeobdolon · V1 IVI V2 IV2 IV2 III IV IV1 IV1 IV1 III V1

Pulmonaria obscura · V IV V IV V II V V III V IV V

Galium odoratum · III1 III2 V1 IV2 V3 III III II III II · IV1

Polygonatum multiflorum · IV1 II V II V III II III III IV1 V II

Carex pilosa II · II I V3 IV II2 III2 II1 I I4 · V4

Poa nemoralis II I · V · III III I + · · · II

Campanula rapuncoloides · · · · · II II I I · · · II

Epilobium montanum · · · · · I II · + I · · +

Hypericum hirsutum · · · · · · II · + I · · I

Galeopsis bifida · · · · · · II · · I · · ·

Група Fraxinus excelsior-Mercurialis perennis (неморальні геліосціофільні нітрофільні евтрофні види)

Fraxinus excelsior II V4 II1 V2 · II1 II IV2 IV3 V2 IV3 V4 V2

Acer platanoides · V2 IVI V2 II2 II1 IV IV1 IV1 IV3 V2 IV1 V1

Sambucus nigra V V III2 III1 · + II IV II1 II II IV +

Euonymus europaea II IV I V · II III III III1 I II IV III

Hedera helix · III1 · III2 · + · II I II1 · · +

Aegopodium podagraria V V1 V2 V1 V2 IV2 V2 IV3 V2 V V3 IV III1

Scopolia carniolica V3 V3 V3 + + + V V1 V1 V2 V2 V2 +

Mercurialis perennis II V2 III2 IV2 · I III II1 IV1 II III III III1

Allium ursinum · II1 III2 · · + II3 III2 III3 III2 V2 II ·

Urtica dioica · IV1 II · · II II III II2 IV1 II1 IV +

Corydalis cava · III1 IVI + · · · III III1 III V1 V ·

Corydalis solida · III1 IVI · · + · III III1 I V2 V1 ·

Anemone ranunculoides · III1 III I · + · III IV1 I V2 II2 ·

Galanthus nivalis · III I + II1 · III III III · II II ·

Stachys sylvatica II III IV III · II · I II III · II I

Lamium maculatum II II1 I · · · II + II1 · IV III +

Продовження табл. 1
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Номер синтаксону 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Isopyrum thalictroides · III II + I1 + · I2 IV1 II2 · II ·

Arum besserianum · III I + · · II II II I1 · IV1 +

Dentaria bulbifera · III1 II I1 II1 + · I III1 III II · II

Galium aparine · · II · · · II + II1 III II1 IV III

Alliaria petiolata · II II · · + II II1 II I I II ·

Euphorbia amygdaloides · II II + · I III III + · · · +

Gagea lutea · III I · · · · I II · V II ·

Glechoma hederacea · I1 I + · · · I I1 I I1 III +

Chaerophyllum temulum · I · · · · II2 + II · I · +

Moehringia trinervia · II I · I · · · I1 · · · ·

Adoxa moschatellina · II1 · · · · · + I1 · · · ·

Impatiens parviflora · · II · · · · · · · · · ·

Lamium purpureum · · · · · · · I · · · IV ·

Arum maculatum · · · · · · · · · I · III ·

Група Carpinus betulus-Stellaria holostea (неморальні сціофільні геміокеанічні евтрофні види)

Carpinus betulus · II2 II2 II1 V4 IV1 V4 V4 V4 V3 V4 V5 V5

Quercus robur · I1 · II1 V3 V5 · V3 IV2 III3 IV2 III2 V1

Acer campestre · · I I1 · I1 III III1 IV1 I II2 V V1

Ulmus laevis · I · · · · · + I I · III ·

Euonymus nana · · · · · · · · I · · · +

Stellaria holostea · II II II1 II2 V IV1 IV1 III1 III1 V2 IV3 V1

Viola odorata et V. suavis · II · · · · · III III II I III II1

Ficaria verna · II1 I + · · · II IV1 III V1 II ·

Scilla bifolia · I · · · · · II I I III1 V ·

Gagea minima · · · · · · · · II · IV · ·

Chelidonium majus · · · · · · II I · II · II +

Viola canina · · · · · · · I · I3 I · ·

Lysimachia nummularia · I I · · + · · · I2 · · II

Група Sorbus aucuparia-Ajuga reptans (суборові борео-неморальні геліосціофільні мезотрофні види)

Pinus sylvestris · · · I1 II2 + · · · · · · ·

Popupus tremula · · · I1 · IV1 · + + · · · ·

Sorbus aucuparia · · · III III + · · · · · · ·

Lonicera xylosteum · · · IV · + · II · · · · ·

Ajuga reptans · I1 I IV IV IV III II + II · · +

Maianthemum bifolium · I1 II V2 III1 IV · I I · · · ·

Convallaria majalis · II · V1 III I · IV · · · · I

Lilium martagon · · · V II II III III + · · · +

Carex digitata · I · V · II III I1 + · · · +

Melica nutans · · · IV · III II II · · · · I

Mycelis muralis · I I IV · III · II + · · · +

Neottia nidus-avis · · I IV · · II III · · · · ·

Продовження табл. 1
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Номер синтаксону 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galium intermedium · · · · II III II III + · · · ·

Cruciata glabra · · · I · II II II · · · · +

Fragaria vesca · · I + I1 II III + I3 · · · II

Melampyrum nemorosum · · · · · II III · · · · · +

Platantera bifolia · · I + · II · II · · · · ·

Luzula pilosa · · I · II II · · · · · · ·

Veronica officinalis · · I · · + II · · · · · ·

Campanula persicifolia · · · IV I + II + · · · · +

Melittis melissophyllum · · · IV · II · · · · · · ·

Astragalus glycyphyllos · · · III · + · · · · · · +

Vincetoxicum hirundinaria · · · II · · · · · · · · ·

Rubus saxatilis · · · · · II · · · · · · ·

Carex pallescens · · · · · II · · · · · · ·

Група Corylus avellana-Brachypodium sylvaticum (кверцетальні термо-геліофільні мезоевтрофні види)

Quercus petraea · · · I1 · · · · · · I · II2

Pyrus communis · II · · · · · · · · · · +

Corylus avellana · V II V1 II V4 III IV III2 II IV · III1

Euonymus verrucosa II III3 I V1 IV1 IV III III II · IV · V

Swida sanguinea · III I4 V1 · IV II II + · II · IV1

Crataegus spp. · · · II · II · II + · · IV II

Viburnum lantana · I · + · · · III II · · · III

Viola mirabilis · III I V1 I V · II II · · · V

Lathyrus vernus · I I V1 II V · II I · I · III

Brachypodium sylvaticum · II1 · III I1 IV · II · · · · IV

Campanula trachelium · II · IV I II II II · I · · III

Polygonatum hirtum · II I + · II · III III1 · · · IV

Epipactis helleborine · · I III · III · III + · · · II

Lathyrus niger · I1 · II · II · II + · · · III

Dactylis glomerata · · · + · II · II · I · · III

Scutellaria altissima · III · · · · · II · · · · I

Carex spicata · · I · · III · · · · · · II

Veronica chamaedrys · · · + · II · + · · · · +

Primula veris · · · + · II · + · · · · ·

Epipactis purpurata · · · + · · · II · · · · +

Clinopodium vulgare · · · · · + · · · · · · II

Epipactis atrorubens · · · · · + · + · · · · +

Festuca heterophylla · · · · · + · · · · · · ·

Anacamptis morio · · · · · · · + · · · · ·

Група Staphylea pinnata-Cephalanthera damasonium (термофільні геліосціофільні карбонатофільні види)

Staphylea pinnata · · II2 V2 · · + + · · · · +

Cephalanthera damasonium · · · V · · · II · · · · ·

Продовження табл. 1
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Номер синтаксону 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Асоnіtum besserianum · · · III · · · II · · · · ·

Clematis recta · · · III · · · · · · · · +

Cimicifuga europaea · · · III · · · · · · · · ·

Pyrethrum corymbosum · · · II · · · I · · · · +

Cypripedium calceolus · · · II · · · · · · · · ·

Cephalanthera rubra · · · II · · · · · · · · ·

Lathyrus laevigatus · · · I · · · · · · · · ·

Corallorhiza trifida · · · + · · · · · · · · ·

Група Sorbus torminalіs-Carex brevicоllis (неморальні термофільні евтрофні види)

Sorbus torminalіs · · · · · · · · · · · · III1

Ulmus minor · · I + · + · · · · · · II1

Carex brevicоllis · · · · · · · · · · · · IV2

Torilis japonica · · · · · I · · + I · · III

Ranunculus auricomus · · I · · · · · · · · · II

Melica uniflora · · · · · · · · · · · · II

Securigera elegans · · · · · · · · · · · · +

Закінчення табл. 1

Види, які трапляються в окремих синтаксонах: 1: Cornus mas (+); 2: Aethusa cynapium, Anthriscus sylvestris, Astrantia major, 
Betula pendula, Campanula latifolia, Cerastium sylvaticum, Chaerophyllum hirsutum, Cornus mas, Dipsacus pilosus, Dryopteris 
expansa, Equisetum arvense, E. hyemale, Filipendula denudata, Galeopsis pubescens, Hylotelephium argutum, H. polonicum, 
Lathraea squamaria, Myosoton aquaticum, Polystichum braunii, Primula elatior, Quercus rubra, Rumex obtusifolius ssp. sylvestris, 
Streptopus amplexifolius (+); 3: Adenostyles alliariae, Betula pendula, Carex remota, Galium verum, Hylotelephium argutum, Juncus 
effusus, Leonurus cardiaca, Phyteuma spicalum, Polystichum braunii, Ranunculus stevenii, Rubus idaeus, Rumex sanguineus, 
Symphytum officinale, Telekia speciosa, Veratrum album, Veronica montana (+); 4: Aquilegia vulgaris, Carex montana, Hieracium 
gentile, Inula conyza, Laserpitium latifolium, Rosa dumalis, Veratrum nigrum, Vicia dumetorum, V. sylvatica (I); Betula pendula, 
Digitalis grandiflora, Equisetum telmateia, Frangula alnus, Galium carpaticum, Lathraea squamaria, Malus sylvestris, Monotropa 
hypopitis, Parietaria officinalis, Polygonatum odoratum, Primula elatior, Pulmonaria mollis, Rubus caesius, Solidago virgaurea, 
Vinca minor  (+); 5: Primula vulgaris  (+); 6: Betula pendula  (I1); Anthriscus sylvestris, Carex brizoides, Malus sylvestris, Rubus 
caesius, Solidago virgaurea, Viola hirta (I); Acer tataricum, Alnus glutinosa, Aruncus vulgaris, Astrantia major, Betonica officinalis, 
Bromopsis benekenii, Carex montana, Chaerophyllum bulbosum, Cucubalus baccifer, Deschampsia caespitosa, Dryopteris cristata, 
Elisanthe noctiflora, Frangula alnus, Geum rivale, Heracleum sibiricum, Hieracium umbellatum, Hypericum perforatum, Lathraea 
squamaria, Leonurus quinquelobatus, Lycopsis arvensis, Lysimachia vulgaris, Pilosella aurantiaca, Phegopteris connectilis, Primula 
elatior, Prunus spinosa, Ranunculus polyanthemos, Rosa canina, Senecio nemorensis, Stellaria media, Succisa pratensis, Thalictrum 
aquilegifolium, Trientalis europaea, Trollius europaeus, Vaccinium myrtillus, Vicia sepium, V. sylvatica, Vinca minor, Viola riviniana 
(+); 7: Galium mollugo (+); 8: Bromopsis benekenii, Campanula bononiensis (I); Acer tataricum, Асоnіtum variegatum, Anthriscus 
sylvestris, Asparagus officinalis, Astrantia major, Campanula latifolia, Echium vulgare, Genista tinctoria, Heracleum sibiricum, Iris 
graminea, Polygonatum odoratum, Ranunculus stevenii, Taraxacum officinale, Veronica hederifolia, Vicia sylvatica (+); 9: Betula 
pendula (I3); Acer negundo, Larix decidua (I2); Acer tataricum, Chamaerion angustifolium (I1); Arctium nemorosum, Echium vulgare, 
Phalacroloma annuum, Rubus caesius, Rumex obtusifolius ssp. sylvestris, Taraxacum officinale (I); Anthriscus sylvestris, Campanula 
patula, Frangula alnus, Galium rivale, Geranium sanguineum, Heracleum sibiricum, Lathraea squamaria, Myosotis sparsiflora, 
Polygonatum odoratum, Prunella vulgaris, Pulmonaria angustifolia, Ranunculus stevenii, Sambucus ebulus, Senecio nemorensis, 
Symphytum microcalyx, Telekia speciosa, Vicia sylvatica, Xanthoxalis fontana (+); 10: Galium verum (I1); Arctium lappa, Astrantia 
major, Betula pendula, Chamaerion angustifolium, Phalacroloma annuum, Poa sterilis (+); 11: Aesculus hippocastanum, Anthriscus 
sylvestris, Betula pendula, Lathraea squamaria, Rosa corymbifera (+); 12: Lathraea squamaria  (+); 13: Asparagus tenuifolius, 
Malus sylvestris, Rosa canina, Viola collina, V. hirta, Vicia sepium (I); Acer tataricum, Aegonychon purpureo-caeruleum, Arctium 
lappa, Ballota ruderalis, Bromopsis benekenii, Calamagrostis arundinacea, Carex hirta, C. montana, C. remota, Cirsium arvense, 
Cornus mas, Dentaria quinquefolia, Hordelymus europaeus, Lathyrus sylvestris, Linaria vulgaris, Omphalodes scorpioides, Poa 
pratensis, Polygonatum odoratum, Polygonum convolvulus, Prunus spinosa, Pulmonaria mollis, Taraxacum officinale, Thalictrum 
minus, Trifolium montanum, Vicia dumetorum, V. pisiformis, Vinca minor, Viola riviniana (+). 

П р и м і т к и. Союзи розділено суцільними лініями, підсоюзи – пунктирними. Напівжирним виділені синтаксони, 
для яких відомо більше двох описів за участі S. carniolica. У решті синтаксонів для підрахунку табличних параметрів 
використані також описи без її участі. Географо-еколого-ценологічні означення груп видів відображають найсуттєвіші 
риси не всіх, а більшої частини видів, які входять до них
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Інші  еко ло го-це но ло гіч ні  гру пи  ви дів  теж  вия ви-
лись  до сить  ін фор ма тив ни ми.  Це  під твер джу єть-
ся тим, що пе ре важ ну біль шість з них «очо лю ють» 
види  де рев  і  ча гар ни ків,  які  зви чай но  до мі ну ють 
у  від по від них  це ноф ло рах.  Прак тич но  кож ний 
син так сон  таб ли ці  ха рак те ри зу єть ся  влас ною  су-
пер по зи ці єю  еко ло го-це но ло гіч них  груп  ви дів,  за 
ви нят ком трьох асо ціа цій під сою зу Aceri campestre-
Carpinenion – Ajugo reptantis-Carpinetum, Galeobdoloni 
luteae-Carpinetum та Lamio purpureae-Carpinetum, хоча 
во ни, звіс но, від різ няють ся сталістю та ряс ністю ок-
ре мих ви дів все ре ди ні груп.

Най во ло гі ші еко то пи Scopolia carniolica представ-
ле ні обо ма з ві до мих в Ук ра ї ні асо ціа ція ми при по-
то ко вих сі ро віль ша ни ків сою зу Alnion incanae s. str. 
(Zelena..., 2002, 2009; Deyneka, Milkina, 2006), тоді 
як у Поль щі вона є ди фе рен цій ною лише для асо-
ціа ції Alnetum incanae.  У  це но зах  цьо го  сою зу,  не-
зва жаю чи  на  знач не,  різ ко  змін не,  зво ло жен ня, 
S. carniolica  здат на  до мі ну ва ти  в  по кри ві,  в  ін ших 
ви пад ках у тра востої пе ре ва жає Lunaria rediviva L., 
яка   за  показника ми  клі ма тич них  фак то рів  згід-
но  до  ре зуль та тів  фі то ін ди ка ції  дуже  близька  до 
S. carniolica.  На  від мі ну  від  Кав ка зу,  S. carniolica 
в  Єв ро пі  не  була  від зна че на  в  гіг ро філь них  лі сах 
сою зу  Alno-Ulmion  Br.-Bl.  et  R.  Tx.  ex  Tschou  1948 
(у т. ч. з до мі ну ван ням Alnus glutinosa). Це по яс ню-
єть ся,  на  наш  по гляд,  над мір ною  і  до сить  застій-
ною (на від мі ну від сі ро віль ша ни ків) зво ло же ністю 
і  по рів ня но  мо роз ним  мік ро клі ма том.  Що прав да, 
І.Л.  Кри ло ва  (Krylova,  1996)  на во дить  чор но віль-
хо ві  та  сме ре ко во-чор но віль хо ві  ліси  як  еко то пи 
S. carniolica в Ук ра їнських Кар па тах, але, імо вір но, 
по мил ко во за мість сі ро віль ша ни ків, які в ро бо ті не 
зга да ні.

У  кле но во-ли по во-ясе но вих  лі сах  сою зу  Tilio 
platyphylli-Acerion pseudoplatani сталість S. carniolica 
най ви ща  се ред  ін ших  сою зів  і  ста но вить  10%, 
вона  тут  не рід ко  до мі нує,  до ся гаю чи  най ви що-
го  із  за фік со ва них  зна чень  про ек тив но го  по крит-
тя виду – 60÷65%; дос то вір но від зна че на у трьох з 
чо тирьох асо ціа цій сою зу в Ук ра ї ні, при чо му як в 
Кар па тах, так і в рів нин ній час ти ні. Ми про гно зує-
мо  її  зна хо джен ня  і  в  асо ціа ції  Phyllitido-Aceretum 
Moor 1952. Та ким чи ном, за по каз ни ка ми сталості 
та ряс ності S. carniolica союз Tilio platyphylli-Acerion 
pseudoplatani, ві ро гід но, є фі то це но тич ним оп ти му-
мом  цьо го  виду.  Слід  від зна чи ти  знач ну  від нос ну 
участь F. excelsior у де ре воста нах уг ру по вань цьо го 
сою зу за участі S. carniolica. 

Бу ко ві ліси Кар пат та при лег лих ви со чин роз ді-
ляють ся за по каз ни ка ми ки слот ності ґрун ту і вмісту 
в  ньо му  кар бо на тів  на  три  сою зи  (Onyshchenko, 
2009). В аци до філь но-ме зо троф но му сою зі Luzulo-
Fagion Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954 S. carniolica 
не від зна че на, що за ко но мір но, вра хо вую чи її ме-
гат роф ність, хоча в Сло ве нії та Угор щи ні вид на во-
дить ся для суб мон тан ної асо ціа ції з цьо го сою зу – 
Luzulo nemorosae-Fagetum.  Важ ли ви ми  біо то па ми 
для S. carniolica є ней тро філь ні ліси сою зу Asperulo-
Fagion –  від зна че но  16  та ких  опи сів,  не рід ко  тут 
вона до мі нує. Най більш по ши ре ний цей вид в асо-
ціа ції  Stellario holosteae-Fagetum,  яка  представ ляє 
рів нин ні (ви со чин ні) бу ко ві ліси на пів ніч ний схід 
від Кар пат. Рід ше S. carniolica  тра п ля єть ся в уг ру-
по ван нях  гірських  ней тро філь них  лі сів  асо ціа ції 
Symphyto cordati-Fagetum,  яка  по ши ре на  пе ре важ-
но на ви со ті 400–1200 м н.р.м. і вище. За фік со ва но 
два опи си асо ціа ції за участі S. carniolica на ви со ті 
420–500 м н.р.м., тоб то в ниж ній час ти ні ви сот но го 
діа па зо ну асо ціа ції. Ві ро гід но, в За кар пат ті по ши-
ре ні  та кож  уг ру по ван ня  за  участі  S. carniolica,  які 
на ле жать  до  асо ціа ції  Carpino-Fagetum  –  ми  спос-
те рі га ли їх на вес ні 2015 р. у за пла ві по то ку Вар та 
вздовж кам'янистих ру сел струм ків біля во до спа ду 
«Го ро ди лів» (око ли ці м. Хуст). У За кар пат ті як  оп-
ти мум  виду  ви зна че но  по мір ний  во ло гий  клі ма-
тич ний  пояс  на  ви со ті  400–700  м  н.р.м.  (Stoyko, 
Lovelius, 1989), що ціл ком від по ві дає еко то пам асо-
ціа ції Carpino-Fagetum. 

На реш ті,  союз  кар бо на то філь них  бу ко вих  лі сів 
Cephalanthero-Fagion  представ ле ний  лише  од ним 
опи сом Euonymo verrucosae-Fagetum staphyleaetosum 
pinnatae за участі різ них ви дів тер мо філь них ку щів, 
по ши ре них на ви со чи нах За хід но го По діл ля, скла-
де них кар бо нат ни ми по ро да ми. В кар бо на то філь-
них  бу чи нах  S. carniolica тра п ля єть ся  по оди но ко. 
Не ви клю че не зна хо джен ня виду і в асо ціа ції Seseli 
libanotidis-Fagetum Onyshchenko 2009 ass. prov., від-
зна че ній в низько гір них карсто вих лан дшаф тах За-
кар пат тя.

Знач на час ти на міс цез ростань S. carniolica в Ук-
ра ї ні ле жить  поза  ареа лом  Fagus sylvatica  L.,  тому 
близько  по ло ви ни  син так со нів  за  її  участі  на ле-
жить до сою зу Carpinion betuli. Вид зростає май же в 
усіх асо ціа ці ях сою зу в ме жах його ареа лу, при чо му 
тра п ля єть ся  в  різ них  суба со ціа ці ях,  які  представ-
ля ють  еда фіч ні  від мі ни  асо ціа цій.  В  Ук ра ї ні  союз 
вклю чає три під сою зи. 
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По ліський  під со юз  Pino sylvestri-Carpinenion  ха-
рак те ри зу єть ся ви да ми, власти ви ми со сно во-ду бо-
вим  лі сам,  за ймає  збід не ні  еко то пи  на  су пі ща них 
ґрун тах  та  має  про хо лод ний  і  зво ло же ний  мік ро-
клі мат, тому Scopolia carniolica тра п ля єть ся тут над-
зви чай но  рід ко.  За ко но мір но,  що  міс цез ростан ня 
виду  з  до ли ни  р.  Случ  на ле жить  не  до  ха рак тер-
ної для Цен траль но го По ліс ся асо ціа ції Polygonato 
odoratae-Carpinetum betuli Vorobyov  et  al.  2008,  а  до 
опи са ної  з  Поль щі  асо ціа ції  Tilio-Carpinetum s.  str. 
на схід ній межі її ареа лу, яка зба га че на на цен траль-
но єв ро пейські, в тому чис лі гірські, види.

За лі те ра тур ни ми да ни ми нам не вдал ся кла си фі-
ку ва ти  міс цез ростан ня  S. carniolica  в  гіг ро ме зо філь-
них  ме зо ев троф них  лі щи но вих  діб ро вах  су пі ща них 
те рас рі чок При кар пат тя  з око лиць м.  Іва но-Фран-
ківськ (ви со та 300 м н.р.м.), де вид від зна че но по оди-
но ко – це межа йо го це ноа реа лу. Тому про по нує мо 
про ві зор ну асо ціа цію Brachypodio sylvaticae-Quercetum 
roboris ass. prov. Вона ви яв ляє дея ку по діб ність до асо-
ціа ції  Viburno lantanae-Carpinetum betuli на яв ністю 
квер це таль них ви дів, але має аци до філь ний ха рак тер, 
а не кар бо на то філь ний. Її ді аг ностич ни ми ви да ми є, 
імо вір но,  Quercus robur L.  (dom.),  Populus tremula  L., 
Padus avium  Mill., C. avellana L.  (dom.),  Euonymus 
verrucosa Scop., Swida sanquinea (L.)  Opiz, Daphne 
mezereum L., Brachypodium sylvatica (Huds.)  P.  Beauv., 
Milium effusum  L., Dryopteris filix-mas, Majanthemum 
bifolium (L.)  F.W.  Schmidt, Oxalis acetosella  L., Paris 
quadrifolia L., Actaea spicata  L., Carex spicata Huds., 
C. digitata  L., Rubus saxatilis  L., Fragaria vesca  L., 
Melampyrum nemorosum  L., Primula veris  L., Solidago 
virgaurea L. Хоча участь Carpinus betulus L. не знач на, 
асо ціа ція близька до сою зу Carpinion і пе ре хід на між 
під сою за ми Fago sylvaticae-Carpinenion та Pino sylvestri-
Carpinenion,  але  з  пе ре ва жан ням  ви дів  ос танньо го  
(у т. ч. в де ре воста ні), куди її по пе редньо і від но си мо.

Біль ша час ти на кар патських та при кар патських 
гра бо вих лі сів має по міт ну участь F. sylvatica та ви-
дів  про хо лод но го  во ло го го  клі ма ту,  власти вих  бу-
ко вим,  яли це вим  і  сме ре ко вим  лі сам.  Це  під со юз 
Fago-Carpinenion, у двох його асо ціа ці ях зрід ка від-
зна че на  S. carniolica.  Мож ли ве  її  зна хо джен ня  та-
кож в ін ших асо ціа ці ях під сою зу.

Най біль ші  пло щі  в  сою зі  за йма ють  лі состе по-
ві  ду бо во-гра бо ві  ліси  під сою зу  Aceri campestre-
Carpinenion за участі ви дів роду Acer L. (A. campestre, 
A. tataricum L.),  а  та кож  то ле рант них  до  кон ти-
нен таль ності  клі ма ту  ніт ро філь них  ви дів.  Тут 
S. carniolica роз сія но  представ ле на  в  усіх  асо ціа-
ці ях у ме жах ареа лу виду, при чо му в кож ній здат-
на  до мі ну ва ти  (крім  тер мо філь ної  асо ціа ції  Carici 
brevicollis-Carpinetum),  хоча  її  вкрит тя  дещо  мен-

ше,  ніж  у  бу ко вих  і  кле но во-ли по во-ясе но вих  лі-
сах.  Най час ті ше  тра п ля єть ся  в  асо ціа ції  Isopyro-
Carpinetum,  до ся гаю чи  пос тій ності  10%,  але  до-
мі нує  не час то  –  в  за каз ни ку  «Жу рав лівська  дача» 
(Він ницька обл.) опи са но ста рі ду бо во-ясе но ві ліси 
Isopyro thalictrioidis-Carpinetum betuli corydaletosum 
cavae var. Scopolia сarniolica (Vorobyov  et  al.,  2008) 
за  її  до мі ну ван ням  та  участі  ніт ро фі лів  Lamium 
maculatum (L.)  L. і  Anthriscus sylvestris  (L.)  Hoffm. 
Ці ка во,  що  S. carniolica іно ді  до мі нує  в  пів ніч них 
ло ка лі те тах ніт ро філь ної асо ціа ції Lamio purpureae-
Carpinetum  (Mala,  2012),  опи са ної на  пів ден ній 
межі по ши рен ня сою зу. 

Участь  S. carniolica  в  лі состе по вих  уг ру по ван-
нях сою зу Carpinion поза ареа лом F. sylvatica до сить 
знач на, що не власти во для Цен траль ної Єв ро пи.

Ви снов ки

Уг ру по ван ня  з  те ри то рії  Ук ра ї ни,  в  яких  від зна че-
на  Scopolia carniolica, на ле жать  до  кла су  не мо раль-
них  лі сів Querco-Fagetea,  по ряд ку  Fagetalia sylvaticae, 
п'яти  сою зів  (Alnion incanae, Tilio platyphylli-Acerion 
pseudoplatani, Asperulo-Fagion, Cephalanthero-Fagion, 
Carpinion betuli) і 19 гео гра фіч но спе ци фіч них асо ціа-
цій, най час ті ше у більш за хід них ре гіо нах. Вона тра-
п ля єть ся  в  різ них  суба со ціа ці ях,  які  представ ля ють 
еда фіч ні від мі ни асо ціа цій: в ме гат роф них, гіг ро ме-
зо філь них та ме зо філь них, уни каю чи лише ге ліо тер-
мо філь них  та  аци до філь но-ме зо троф них  суба со ціа-
цій. 

Фі то це но тич ним  оп ти му мом  S. carniolica в 
Укра ї ні,  як  і  в  Цен траль ній  Єв ро пі,  є  союз  Tilio 
platyphylli-Acerion pseudoplatani, що  не власти во 
для  Кав ка зу.  Знач ну  участь  в  де ре воста нах  лі сів  за 
участі  S. carniolica має  Fraxinus excelsior.  В  Ук ра ї ні, 
як  і  в  Цен траль ній  Єв ро пі,  S. carniolica  має  ви со-
кі по каз ни ки сталості та про ек тив но го вкрит тя та-
кож  у  сою зах  Asperulo-Fagion (най час ті ше  в  асо ціа-
ції Stellario holosteae-Fagetum) і Carpinion betuli (ли ше 
поза ареа лом Fagus sylvatica, най час ті ше в асо ціа ції 
Isopyro thalictrioidis-Carpinetum betuli),  що  не власти-
во для Цен траль ної Єв ро пи. Ці ка во, що S. carniolica 
іно ді  до мі нує  в  пів ніч них  ло ка лі те тах  ніт ро філь ної 
присте по вої  асо ціа ції  Lamio purpureae-Carpinetum 
betuli. Для по ліських лі сів вид не власти вий – ві до-
ма  лише  од на  зна хід ка  в  асо ціа ції  Tilio-Carpinetum.  
У сою зі гірських за плав них сі ро віль хо вих лі сів Alnion 
incanae вона тра п ля єть ся до сить рід ко, але до мі нує в 
по кри ві. В Єв ро пі  (у т. ч. в Ук ра ї ні) вид не від зна-
че но у лі сах сою зу Alno-Ulmion з до мі ну ван ням Alnus 
glutinosa,  на  від мі ну  від  Кав ка зу,  де  ос тан ні  є  його 
фі то це но тич ним оп ти му мом. В аци до філь но-ме зо-
троф них бу ко вих лі сах сою зу Luzulo-Fagion в Ук ра ї ні 
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S. carniolica теж не від зна че на, на від мі ну від Цен-
траль ної Єв ро пи.

По дя ки

Ви слов лює мо щиру подяку докторам біологічних наук, 
проф. В.І. Мель ни ку, Л.Г. Любінській та А.А. Ку-
зем ко, кандидатам біологічних наук А.І. То ка рюк, 
О.О. Ор ло ву, О.І. Шин де ру, О.О. Раку та О.Д. Во лу ці, 
В.Б. По ро хонь ку, Н.І. Во ро бель за кон суль та ції, на-
да ні опи си і участь у польо вих до слі джен нях.
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У  результаті  синтаксономічного  аналізу  94  геоботаніч-
них описів широколистяних лісів Правобережної Укра-
їни за участі Scopolia сarniolica (вид занесений до Черво-
ної книги України), встановлена їхня приналежність до 
класу Querco-Fagetea, порядку Fagetalia sylvaticae, до со-
юзів  Alnion incanae,  Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani, 
Asperulo-Fagion, Cephalanthero-Fagion, Carpinion betuli та 
до  19  асоціацій.  Фітоценотичний  оптимум  виду  на  до-
сліджуваній території – це кленово-липово-ясеневі ліси 
союзу Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani на кам'янистих 
грунтах. На відміну від Центральної Європи, S. carniolica 
в  Україні  уникає  геліотермофільних  і  ацидофільно-мезо-
трофних угруповань, на відміну від Кавказу – черноольхо-
вих лісів. 

Ключові слова: Scopolia carniolica, Fagion, Carpinion, Alnion 
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В  результате  синтаксономического  анализа  94  геобота-
нических описаний широколиственных лесов Правобе-
режной  Украины  с  участием  охраняемого  вида  Scopolia 
сarniolica установлена их принадлежность к класу Querco-
Fagetea,  порядку  Fagetalia sylvaticae, союзам  Alnion inca-
nae, Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani, Asperulo-Fagion, 
Cephalanthero-Fagion, Carpinion betuli и 19  ассоциациям. 
Фитоценотический  оптимум  вида  на  изучаемой  терри-
тории  –  это  кленово-липово-ясеневые  леса  союза  Tilio 
platyphylli-Acerion pseudoplatani  на  каменистых  почвах. 
В отличие от Центральной Европы, S. carniolica в Укра-
ине избегает гелиотермофильных  и  ацидофильно-ме-
зотрофных сообществ, а в отличие от Кавказа – черноо-
льховых лесов. 

Ключевые слова: Scopolia carniolica, Fagion, Carpinion, 
Alnion incanae, Tilio-Acerion, Украина
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ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ АNTHRISCUS SYLVESTRIS (APIACEAE) В УМОВАХ ЛІСОВОЇ ЗОНИ

Pashkevych  N.A.,  Bereznichenko  Yu.G.  Population analysis of Anthriscus sylvestris (Apiaceae) under environmental 
conditions of the Forest Zone. Ukr. Bot. J., 2016, 73(5): 474–482.
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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.

Key words: population, adaptation, Forest zone, morphometric characteristics, ontogeny, biomass

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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/DC.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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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
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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
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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
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ПОШИРЕННЯ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ECHINOPS EXALTATUS (ASTERACEAE) НА ТЕРИТОРІЇ 
ПІВДЕННОГО ОПІЛЛЯ

Parpan  V.I.,  Dmytrash-Vatseba  I.I.  Distribution and population state of Echinops exaltatus (Asteraceae) in Southern 
Opillya. Ukr. Bot. J., 2016, 73(5): 483–491.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 
201, Halytska Str., Ivano-Frankivsk, 76008, Ukraine

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).

Key words: new localities, model populations, morphometry, vitality, age structure

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).

© В.І. ПАРПАН, І.І. ДМИТРАШ-ВАЦЕБА, 2016

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). 
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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. – 
73(5): 483–491.

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
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Abstract.  Seed  morphology  of  10  species  of  Pedicularis  was  studied.  Morphological  features  of  seeds  (size,  shape, 
surface ultrastructure, cell shape, characters of anticlinal and periclinal cell walls) were investigated and analyzed. Seed 
morphological characteristics of 10 species of the genus which are present in the Ukrainian flora are described. The two 
types of ultrastructure (reticulate and rugose) were distinguished. The reticulate type is characterized by the following 
features:    raised,  straight,  thickened  anticlinal  walls,  flat  periclinal  walls  with  granular  ultrasculpture.  The  reticulate 
type  is  subdivided  into  five  subtypes:  regular  reticulate,  reticular-foveae,  reticular-coliculate,  reticular-membranous, 
reticular-ladder-like. Indistinct cells of the testa and striated-wrinkled ultrasculpture of the periclinal wall are peculiar 
for the rugose type. These types of seed ultrastructure can be used as additional diagnostic features at the species level.

Key words: Pedicularis, ultrastructure, SEM study, Ukrainian flora

Вступ

Pedicularis L. (Orobanchaceae Vent.) є кри тич ним та 
склад ним  у  сис те ма тич но му  від но шен ні  ро дом. 
На  сьо го дні  єди но го  по гля ду  на  сис те му  роду  не 
іс нує, тому це пи тан ня за ли ша єть ся дис ку сій ним. 
За  ос тан ні ми  да ни ми  рід  Pedicularis  в  ук ра їнській 
фло рі  представ ле ний  10  ви да ми,  що  на ле жать 
до 3 під ро дів та 5 сек цій  (Ivanina, 1981; Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999).

© О.М. ДАНИЛЕВСЬКА, О.А. ФУТОРНА, 2016

Над  сис те мою  роду  Pedicularis  пра цю ва ло  ба-
га то  до слід ни ків  (Steven,  1823;  Maximowicz,  1888; 
Limpricht, 1924; Li, 1948, 1949; Tsoong, 1955, 1956; 
Vvedenskiy, 1955; Ivanina, 1981, 1998; Popova, 1965). 
В ос но ві сис тем зга да них ав то рів го лов ним чи ном 
були  оз на ки  квіт ки  та  лист ко роз мі щен ня.  Мо ле-
ку ляр но-фі ло ге не тич ні  до слі джен ня  (Ree,  2005, 
Yang, Wang, 2007) змі ни ли уяв лен ня про дея кі внут-
рішньоро до ві так со но міч ні гру пи, для яких ще не 
вста нов ле ні  си на по мор фії.  Тому  де таль не  до слі-
джен ня  мак ро-  та  мік ро мор фо ло гіч них  оз нак  для 
кращого  ро зу мін ня  внут рішньо ро до вих  зв'язків 

mailto:operegrym@gmail.com
mailto:oksana_drofa@yahoo.com


493ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2016, 73(5)

так со нів  роду,  ви яв лен ня  до дат ко вих  ді аг ностич-
них оз нак є ак ту аль ним. 

У су час ній сис те ма ти ці все час ті ше ви ко ристо ву-
ють оз на ки бу до ви на сі нин. В. Барт лотт (Barthlott, 
1981, 1984) у сво їх ро бо тах за зна чає, що оз на ки на-
сін нє вої  шкір ки  ста біль ні  та  кон сер ва тив ні,  май-
же не під да ють ся впли ву фак то рів нав ко лишньо го 
се ре до ви ща, що на дає  їм ви со ко го так со но міч но-
го  зна чен ня.  Ба га то  до слід ни ків  ви ко ристо ву ва-
ли оз на ки на сі нин для сис те ма тич них до слі джень 
різ них груп (Chuang, Heckard, 1972; Whiffin, Tomb, 
1972;  Musselman,  Mann,  1976;  Yildiz,  1998,  2002; 
Gontcharova, 2006; Gontcharova et al., 2009). 

До слід ни ки, які вив ча ли рід Pedicularis, звер та ли 
ува гу на особ ли вості бу до ви на сі нин. Так, Д. Прейн 
(Prain, 1890) опи су вав мор фо ло гію на сі ни ни (роз-
мір, фор му, ко лір, по верх ню та руб чик) рос лин ви-
дів роду Pedicularis Індії та су сід ніх територій. Ав тор 
за зна чав, що най більш так со но міч но зна чи мою оз-
на кою на сі нин є по верх ня, і вва жав, що ко лір тес-
ти є дуже ва ріа бель ною оз на кою та знач ною мі рою 
за ле жить  від  умов  фік са ції  та  збе рі ган ня  на сі нин. 
Отже, дана оз на ка не може ви ко ристо ву ва тись для 
іден ти фі ка ції ви дів да но го роду. 

Знач но  піз ні ше  Т.  По по ва  (Popova,  1965),  до-
слі джую чи  сис те ма тич ні  та  мор фо ло гіч ні  особ ли-
вості  ви дів  роду  Pedicularis  фло ри  Кав ка зу,  за зна-
чи ла, що оз на ки на сі нин є до сить ста ли ми для цієї 
гру пи.  Од ни ми  з  пер ших  до слід ни ків,  які  вив ча-
ли  бу до ву  на сі нин  ви дів  ро дин  Scrophulariaceae  та 
Orobanchaceae,  ви ко ристо вую чи  ска ную чий  елек-
трон ний  мік ро скоп,  були  Л.  Мус сель ман  та  В. 
Манн (Musselman, Mann, 1976). Вив чив ши оз на ки 
по верх ні  на сі нин  23  ви дів  з  13  ро дів,  ав то ри  під-
твер ди ли важ ли ве зна чен ня та ких для сис те ма ти ки 
да ної гру пи рос лин. На жаль, в їх до слі джен ня був 
вклю че ний лише один вид Pedicularis canadensis L. 
з  роду  Pedicularis. Дещо  піз ні ше,  розглядаю-
чи  мор фо ло гіч ні  особ ли вості  на сі нин  ро ди ни 
Scrophulariaceae,  Ф.  Бое се він кель  та  Ф.  Бо уман 
(Boesewinkel, Bouman 1984) до слі ди ли P. zeylanica. 

У  1986  р.  Т.  Бе ляє ва  (Belyaeva,  1986),  вивчаю чи 
рід Pedicularis фло ри Пів ден но го Си бі ру, при ді ли ла 
знач ну ува гу оз на кам на сі нин. Дослідив ши на сі ни-
ни 36 ви дів роду, вона ді йшла ви снов ку, що ста ли-
ми оз на ка ми на сі нин є тип ульт раструк ту ри тес ти, 
на яв ність  або  від сут ність  крил.  Роз мір  та  фор ма 
вия ви лись менш ста ли ми оз на ка ми. 

Стислі  ві до мості  про  фор му,  роз мір  та  особ ли-
вості по верх ні на сі нин 12 ви дів з Кар патських гір, 

були на ве де ні у ро бо ті М. Бож нянсько го та A. Фар-
га шо вої (Bojňanský, Fargašová, 2007). 

Всі ви ще зга да ні до слід ни ки вив ча ли особ ли вості 
мор фо ло гіч них оз нак на сі нин роду Pedicularis,  за-
зви чай  звер таю чи  ува гу  лише  на  оз на ки  на сі нин 
у ме жах виду, а не ви щих так со но міч них ран гів, а 
саме, сек цій, ря дів, тощо. Ав то ри не ви ді ля ли гру-
пи оз нак на сін ин, при та ман ні ви дам конкретного 
роду, що могло б до по мог ти при ро зу мін ні фі ло ге-
не тич но го роз ви тку цьо го роду. Лише у 2007 р. ки-
тайські вче ні Х.-Л. Чен та спів ав то ри (Chen et al., 
2007)  вивча ли  так со но міч не  й  мор фо ло гіч не  різ-
но ма ніт тя  19  ви дів  роду  Pedicularis.  На  ос но ві  до-
слі джень  вони  ви ді ли ли  4  типи  ульт раструк ту ри 
по верх ні,  а  саме  сіт частий,  мем бра но-сіт частий, 
губ частий та бо ро зен частий.

У  2013  р.  ки тайські  вче ні  (Liu  et  al.,  2013)  най-
більш  пов но  до слі дили  морфологічні  особ ли вості  
на сі нин  109  ви дів  роду  Pedicularis з  фло ри  Ки-
таю.  Ав то ри  ви ді ли ли  2  типи  ульт ра скуль ту ри,  а 
саме  сіт частий  та  хви лястий.  У  межах  сітчастого 
типу  виділено  3  підтипи:  гре бін ча то-сіт частий, 
справжньо-сіт частий, мем бран но-сіт частий.

За галь на  ін фор ма ція  про  ана то міч ні  та  мор фо-
ло гіч ні особ ли вості бу до ви на сі нин та пло дів ви дів 
ро ди ни  Scrophulariaceae  по да на  у  «Срав ни тель ной 
ана то мии  се мян»  (Kravtsova, Vasil'eva, 2013).  Ав-
то ри роз гля да ють лише 3 види з фло ри Ук ра ї ни, а 
саме P. palustris L., P. sylvatica L. та P. verticillate L., 
та за зна ча ють особ ли вості бу до ви тес ти цих ви дів.

Та ким  чи ном,  пов ні  де таль ні  опи си  і  ана ліз 
мор фо ло гіч них  особ ли востей  на сі нин  ви дів  роду 
Pedicularis,  які  представ ле ні  у  фло рі  Ук ра ї ни, від-
сут ні. Най важ ли ві ши ми зов ніш ні ми оз на ка ми на-
сі нин є фор ма, роз мір, ха рак тер по верх ні на сін нє-
вої шкір ки, роз мі щен ня руб чи ка, на яв ність спе ци-
фіч них струк тур, що спри яють по ши рен ню (Esau, 
1977). Отже, ме тою на шо го до слі джен ня було вста-
нов лен ня  особ ли востей  ульт раструк ту ри  на сі нин 
роду Pedicularis, що представ ле ні у фло рі Ук ра ї ни, 
та ви яв лен ня їхньої ви до вої спе ци фі чності.

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джен ь

Ма те ріа лом  для  до слі джен ня  слу гу ва ли  гер бар ні 
зраз ки, що збе рі га ють ся в KW, LE, F, MO. Мік ро-
мор фо ло гіч ні оз на ки, в тому чис лі ульт раструк ту ру 
по верх ні  на сі нин,  до слі джу ва ли,  ви ко ристо вую чи 
елек трон ний ска ную чий мік ро скоп (JSM-6060LA) 
та  LEO  EVO  60).  П'ятдесят  зраз ків  кожного  ви ду 
 відби ра ли з різ них то чок ареа лу.
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На сі ни ни  опи су ва ли  за  за галь но при йня тою 
тер мі но ло гі єю.  Роз різ ня ли  пер вин ну  і  вто рин-
ну  скульп ту ри  на сін нє вої  шкір ки  за  В.  Бар лотт 
(Barthlott, 1981, 1984). Пер вин на струк ту ра ви зна-
ча єть ся: 1) за галь ни ми об ри са ми клі тин в па ра дер-
маль ній пло щи ні (ізо діа мет рич ні або ви тяг ну ті); 2) 
фор мою зо внішньої пе рик лі наль ної стін ки (ви пук-
ла,  ввіг ну та,  пла ска);  3)  фор мою  ан ти клі наль них 
сті нок (пря мі, зви висті, по тов ще ні, не по тов ще ні); 
4) об ри са ми ви ди мих на по верх ні клі тин них меж. 
Вто рин на струк ту ра ви зна ча єть ся пе ре важ но мор-
фо ло гіч ни ми  особ ли востя ми  ку ти ку ли  (Barthlott, 
1981;  Gontcharova,  2006).  Згід но  з  тер мі но ло гі-
єю, по да ною З. Ар тю шен ко (Artyushenko, 1990) та 
В. Стерн (Stern, 1992), у клі тин ви дов же ної фор ми 
ан ти клі наль ні  стін ки,  що  мак си маль но  від да ле ні 
від  цен тра  клі ти ни, –  дис таль ні,  а  при бли же ні  до 
цен тру клі ти ни і пер пен ди ку ляр ні до дис таль них – 
про кси маль ні. Види ро ду Pedicularis по да ні за сис-
те мою Л. Іва ні ної (Ivanina, 1981).

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

Subgen Pedicularis
Sect. Edentulae Benth.

1.  Pedicularis oederi  Vahl.  Роз мір  на сі нин  1,8–2,78  × 
0,74  мм.  За  фор мою  лан це то по діб ні,  з  по міт но 
зву же ним  мік ро пі ляр ним  та  за ок руг ле ним  ха-
лаз ним  кін цем.  Руб чик  лі ній ної  фор ми.  Рафе 
до б ре  ви ра же ний,  має  ви гляд  броз ни,  ін ко ли, 
вузько го тон ко го греб ня, який тяг неть ся вздовж 
на сі ни ни до ха лаз но го кін ця. Рель еф (за галь ний 
ви гляд  на сін нє вої  шкір ки)  схід частий.  Фор ма 
клі тин  спер мо дер ми  ку то ва,  пря мо кут на.  Дис-
таль ні  та  про кси маль ні  ан ти клі наль ні  стін ки 
клі тин  ма ють  різ ну  тов щи ну:  знач но  по тов ще-
ні  –  дис таль ні  ан ти клі наль ні  стін ки,  не  по тов-
ще ні – про кси маль ні стін ки клі тин. У ре зуль та ті 
різ но го по тов щен ня ан ти клі наль них сті нок клі-
тин тес ти по верх ня на сі нин зда єть ся реб ристою. 
Пе рик лі наль ні стін ки клі тин тес ти пла скі, ульт-
ра скульп ту ра гра ну ляр на.

2.  P. exaltata  Besser.  Роз мір  на сі нин  2,25–2,80  × 
1,10–1,50  мм.  За  фор мою  яйце-  або  ве ре те но-
по діб ні. Руб чик лі ній ної фор ми. Рафе у ви гля ді 
вузько го тон ко го греб ня, який тяг неть ся вздовж 
на сі ни ни  до  ха лаз но го  кін ця.  Рель єф  по верх ні 
на сі нин сіт часто-ко мір частий. Клі ти ни спер мо-
дер ми п'яти-, чо ти ри кут ні. Ан ти клі наль ні стін-
ки  клі тин  тес ти  рів но мір но  по тов ще ні,  пря мі. 

Пе рик лі наль ні стін ки клі тин тес ти гли бо ко увіг-
ну ті, їхня тексту ра гра ну ляр на. 

3.  P. hacquetii  Graf.  Роз мір  на сі нин  2,25–2,80  × 
1,10–1,50  мм.  За  фор мою  яйце-  або  ве ре те но-
по діб ні,  з  по міт но  зву же ним  або  за ок руг ле ним 
мік ро пі ляр ним  та  зву же ним  ха лаз ним  кін цем. 
Руб чик лі ній ної фор ми. Рафе у ви гля ді вузько го 
тон ко го греб ня, який тяг неть ся вздовж на сі ни-
ни до ха лаз но го кін ця. Рель єф по верх ні на сі нин 
справжньо-сіт частий.  Клі ти ни  спер мо дер ми 
ма ють  фор му  ба га то кут ни ків:  чо ти ри,-  п'яти-, 
шес ти кут ні.  Ан ти клі наль ні  стін ки  клі тин  тес ти 
чіт ко про гля да ють ся, дещо зви висті, рів но мір но 
по тов ще ні.  Пе рик лі наль ні  стін ки  клі тин  тес ти 
пла скі або злег ка увіг ну ті, ульт ра скульп ту ра гра-
ну ляр на. 

Sect. Pedicularis

4.  P. kaufmannii Pinzger Роз мір на сі ни ни 1,60–1,70 × 
0,75–0,85 мм. За фор мою яй це по діб ні, з по міт-
но зву же ним мік ро пі ляр ним та дещо за ок руг ле-
ним ха лаз ним кін цем, сплюс ну ті з бо ків. Руб чик 
лі ній ної  фор ми.  Рафе  має  ви гляд  греб ня,  який 
тяг неть ся  вздовж  на сі ни ни  до  ха лаз но го  кін ця. 
Рель єф  по верх ні  на сі нин  сіт часто-ко лі ку ляр-
ний.  Клі ти ни  спер мо дер ми  ма ють  три-  або  чо-
ти ри кут ну  фор му.  Ан ти клі наль ні  стін ки  клі тин 
тес ти  пря мі,  рів но мір но  по тов ще ні.  Пе рик лі-
наль ні стін ки клі тин тес ти увіг ну ті, ма ють стру-
ме не ву тексту ру.

5.  P. sibthorpii  Boiss.  Роз мір  на сі нин  1,75–1,70  × 
0,75–0,85  мм.  За  фор мою  яй це по діб ні,  еліп-
тич ні. Руб чик лі ній ної фор ми. Рафе має ви гляд 
греб ня,  який  тяг неть ся  вздовж  на сі ни ни  до  ха-
лаз но го  кін ця.  Рель єф  по верх ні  на сі нин  сіт-
часто-ко лі ку ляр ний. Клі ти ни тес ти на сі нин ок-
руг лі,  з по тов ще ни ми ан ти клі наль ни ми стін ка-
ми.  Пе рик лі наль ні  стін ки  клі тин  тес ти  увіг ну ті 
та ма ють гра ну ляр ну ульт ра скульп ту ру. 

6.  P. dasystachys Schrenk. Роз мір на сі нин 2,34–2,50 × 
1,60–1,90 мм. За фор мою еліп тич ні. Руб чик лі-
ній ної  фор ми  Рафе  має  ви гляд  греб ня,  який 
тяг неть ся  вздовж  на сі ни ни  до  ха лаз но го  кін ця. 
Рель єф по верх ні на сі нин сіт часто-мем бран ний. 
Клі ти ни епі дер ми шкір ки на сі нин три-, чо ти ри- 
та п'ятикутні, з пря ми ми по тов ще ни ми ан ти клі-
наль ни ми  стін ка ми,  що  чіт ко  про гля да ють ся. 
Ан ти клі наль ні  стін ки  клі тин  тес ти  знач но  під-
ня ті  і  зна хо дять ся  вище  рів ня  пе рик лі наль них 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do;jsessionid=B00A85826EB25118E9A737DF94E20E02?id=806971-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3DB00A85826EB25118E9A737DF94E20E02%3Ffind_wholeName%3Dpedicularis%2Bdasystachys%26output_format%3Dnormal
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a1 a2

b1 b2

c1 c2

Скульптура спородерми насінин видів роду Pedicularis: a – P. hacquetii; b – P. exaltata; c – P. palustris; 
1 – загальний вид насінини; 2– ультраструктура поверхні насінини

Sculpture of seed sporoderma of Pedicularis species: a – P. hacquetii; b – P. exaltata; c – P. palustris; 
1 – general view of seed; 2 – ultrastructure of seed surface
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d1 d2

e1 e2

f1 f2

Продовження. Скульптура спородерми насінин видів роду Pedicularis: d – P. kaufmannii; e – P. sibthorpii; f – P.  dasystachys; 
1 – загальний вид насінини; 2– ультраструктура поверхні насінини

Continuation. Sculpture of seed sporoderma of Pedicularis species: d – P. kaufmannii; e – P. sibthorpii; f – P.  dasystachys; 
1 – general view of seed; 2 – ultrastructure of seed surface
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g1 g2

h1 h2

i1 i2
Продовження. Скульптура  спородерми  насінин  видів  роду  Pedicularis:  g – P. sceptrum-carolinum; h – P. oederi;  
i – P. verticillata; 1 – загальний вид насінини; 2 – ультраструктура поверхні насінини

Continuation. Sculpture of seed sporoderma of Pedicularis species: g – P. sceptrum-carolinum; h – P. oederi; i – P. verticillata; 
1 – general view of seed; 2 – ultrastructure of seed surface
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сті нок. Пе рик лі наль ні стін ки клі тин тес ти увіг-
ну ті, ма ють дріб но сіт часту тексту ру.

7.  P. sylvatica L. Роз мір на сі нин 1,50–2,10 ×  0,76–
1,11  мм.  За  фор мою  еліп тич ні.  Руб чик  лі ній ної 
фор ми. Рафе злег ка увіг ну тий, тяг неть ся вздовж 
на сі ни ни  до  ха лаз но го  кін ця.  Рель єф  по верх-
ні на сі нин змор шку ва тий. Ан тік лі наль ні стін ки 
клі тин тес ти не про гля да ють ся, або ін ко ли про-
гля да ють ся  на  кін цях  на сі нин.  Пе рик лі наль ні 
стін ки увіг ну ті або ви пук лі зі стру ме не во-гра ну-
ляр ною ульт раскульп ту рою. 

Sect. Pharyngodon Bunge

8.  P. palustris  L.  Роз мір  на сі нин  2,22–2,50  ×  0,80–
1,40  мм.  За  фор мою  яйце-  та  лан це то по діб на. 
Руб чик  лі ній ної  фор ми.  Рафе  злег ка  увіг ну тий, 
тяг неть ся  вздовж  на сі ни ни  до  ха лаз но го  кін ця. 
Рель єф  на сі нин  да но го  виду  сіт часто-ко мір-
частий.  Клі ти ни  спер мо дер ми  п'яти-,  чо ти ри-
кут ні.  Ан ти клі наль ні  стін ки  клі тин  тес ти  рів-
но мір но  по тов ще ні,  пря мі.  Пе рик лі наль ни ми 
стін ка ми  клі тин  тес ти  на сі нин,  з  гра ну ляр ною 
ульт ра скульп ту рою.

Subgen. Sceptrum Bunge
Sect. Sceptrum

9.  P. sceptrum-carolinum L. Роз мір на сі нин 3,30–3,40 
×  0,80–1,40  мм.  Дея кі  на сі ни ни  не пра виль ної 
фор ми,  сфе рич ні  або  пла скі.  Руб чик  лі ній ної 
фор ми. Рафе не ви ра же не. Рель єф сіт часто-мем-

бра ний. Ек зо теста біль ша за роз мі ром від ін ших 
ша рів, тон ка, має ви гляд плів ки, мем бра ни. Пе-
рик ли наль ні стін ки увіг ну ті зі стру ме не во-змор-
шку ва тою ульт ра скульп ту рою. 

Subgen. Verticillatae (Benth.) Ivanina
Sect. Verticillatae Benth.

10. P. verticillata  L.  Роз мір  на сі нин  1,73–2,70  × 
0,70–1,12  мм.  За  фор мою  на сі ни ни  еліп тич ні. 
Руб чик  лі ній ної  фор ми.  Рафе  до б ре  ви ра же-
ний, має ви гляд вузько го тон ко го греб ня, який 
тяг неть ся  вздовж  на сі ни ни  від  мік ро пі ляр но го 
до  ха лаз но го  кін ця  Рель єф  схід часто- сіт частий 
та  справжньо -сіт частий  (ли ше  один  зра зок  з 
Швей ца рії – Switzerland, Davos, Sertig Pass – був 
зі бра ний Patrick Kuss і збе рі га єть ся в ла бо ра то-
рії Richard Ree, Field Museum of Natural History, 
Chicago, USA). Фор ма клі тин спер мо дер ми пря-
мо кут на, ін ко ли ку то ва (п'яти-, чо тирьох кут ні). 
У  зраз ків,  що  ма ють  схід часто-сіт частий  рель-
єф,  дис таль ні  та  про кси маль ні  ан ти клі наль ні 
стін ки  клі тин  по тов ще ні  і  ма ють  різ ну  тов щи-
ну: знач но по тов ще ні – дис таль ні ан ти клі наль-
ні стін ки клі тин, не по тов ще ні – про кси маль ні. 
Дис таль ні стін ки клі тин при під ня ті над по верх-
нею, тоді як про кси маль ні прак тич но не ви різ-
няють ся.  Пе рик лі наль ні  стін ки  клі тин  пла скі, 
ульт ра скульп ту ра горб ку ва та. У зраз ка, що має 
справжньо- сіт частий  рель єф,  ан ти клі наль ні 

Закінчення. Скульптура спородерми насінин видів роду Pedicularis:  j – P. sylvatica;   1 – загальний вид насінини; 2– 
ультраструктура поверхні насінини

End. Sculpture of seed sporoderma of Pedicularis species:  j – P. sylvatica; 1 – general view of seed; 2 – ultrastructure of seed 
surface

j1 j2
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стін ки клі ти ни по тов ще ні рів но мір но, пе рик лі-
наль ні – пла скі з горб ку ва тою по верх нею.

Та ким  чи ном  на сі ни ни  ви дів  роду  Pedicularis 
фло ри  Ук ра ї ни  роз різ няють ся  за  ря дом  оз нак: 
роз мі ра ми,  фор мою,  мор фо ло гі єю  на сін нє во го 
руб чи ка,  мор фо ло гі єю  клі тин  спер мо дер ми,  ульт-
раскульп ту рою пе рик лі наль них клі тин спер мо дер-
ми (таб ли ця, ри су нок).

На ос но ві ви яв ле них нами мор фо ло гіч них особ-
ли востей  на сі нин  і  ана лі зу  лі те ра ту ри  (Liu  et  al., 
2013)  ви дів  роду  Pedicularis  фло ри  Ук ра ї ни  нами 
бу ли ви ді ле ні два типи ульт раструк ту ри по верх ні – 
сіт частий та змор шку ва тий.

Сіт частий  тип (P.  dasystachys,  P. exaltata, 
P. hacquetii,  P. kaufmannii, P. sibthorpii, P. oederi, 
P. palustris, P. sceptrum-carolinum, P. verticillata) (ри-
су нок,  a–i) ха рак те ри зу єть ся  наступ ни ми  оз на ка-
ми:  при під ня ті,  пря мі,  по тов ще ні  ан ти клі наль ні 
стін ки,  пе рик лі наль ні  стін ки  пла скі  чи  ви гну ті, 
з  гра ну ляр ною,  дріб но-сіт частою  та  стру ме не во-
змор шку ва тою  ульт ра скульп ту рою  (всі  види  ро ду 
Pedicularis фло ри Ук ра ї ни, крім P. sylvatica).

За оз на ка ми ан ти клі наль них та пе рик лі наль них 
сті нок ми по ді ляє мо сіт частий тип на шість під ти-
пів, які на во ди мо ниж че.

Справжньо-сіт частий  (ри су нок, a) під тип: пла-
скі  пе рик лі наль ні  стін ки  клі тин  тес ти  на сі нин, 
ін ко ли  тро хи  ви гну ті,  але  не  гли бо ко,  що  ма-
ють  гра ну ляр ну  ульт ра скульп ту ру  (P. hacquetii,  P. 
verticillata).

Сіт часто-ко мір частий  (ри су нок,  b,  c) під тип: 
гли бо ко увіг ну ті пе рик лі наль ні стін ки клі тин тес-
ти  на сі нин  з  гра ну ляр ною  ульт ра скульп ту рою 
(P. palustris, P. exaltata).

Сіт часто-ко лі ку ляр ний (ри су нок,  d,  e) під тип: 
ан ти клі наль ні та пе рик лі наль ні стін ки з ко лі ку ляр-
ним  по тов щен ням,  пе рик лі наль ні  стін ки  ви гну ті 
з  гра ну ляр ною  ульт ра скульп ту рою  (P. kaufmannii, 
P. sibthorpii).

Сіт часто-мем бра ний  (ри су нок,  f,  g) під тип: 
верх ній шар тес ти біль ший за роз мі ром від ін ших, 
тон кий,  має  ви гляд  плів ки,  мем бра ни;  пе рик лі-
наль ні  стін ки  увіг ну ті  зі  стру ме не во-змор шку-
ва тою  або  дріб но-сіт частою  ульт ра скульп ту рою 
(P. dasystachys, P. sceptrum-carolinum).

Сіт часто-схід частий  (ри су нок, h,  i) під тип: на-
яв ні різ ні по тов щен ня ан ти клі наль них сті нок клі-
тин; знач но по тов ще ні – дис таль ні ан ти клі наль ні 
стін ки,  не  по тов ще ні  –  про кси маль ні  стін ки  клі-

тин.  Дис таль ні  стін ки  клі тин  при під ня ті  над  по-
верх нею,  тоді  як  про кси маль ні  прак тич но  не  ви-
різ няють ся.  Пе ре кли наль ні  стін ки  з  гра ну ляр ною 
ульт ра скульп ту рою (P. oederi, P. verticillata). 

Змор шку ва тий тип (ри су нок, j) ха рак те ри зу єть ся 
тим, що клі ти ни тес ти не про гля да ють ся, або ін ко-
ли про гля да ють ся на кін цях на сі нин. Пе рик лі наль-
ні стін ки увіг ну ті або ви пук лі зі стру ме не во-гра ну-
ляр ною ульт ра скульп ту рою (P. sylvatica).

Ви ді ле ні мор фо ти пи не спів па да ють з сис те мою 
роду Pedicularis, яка ра ні ше ви ко ристо ву ва ла ся для 
фло ри Ук ра ї ни (Ivanina, 1981). Це під твер джує не-
об хід ність про ве ден ня ком плекс но го до слі джен ня 
ви дів  цьо го  роду.  Ви яв ле ні  оз на ки  на сі нин  мож-
на  ви ко ристо ву ва ти  як  до дат ко ві  ді аг ностич ні  на 
видовому  рівні.  Так  на прик лад, P. sylvatica  чіт ко 
від різ ня єть ся  від  ін ших  до слі дже них  ви дів  змор-
шку ва тим ти пом ульт раструк ту ри тес ти.

Ці ка вим є та кож той факт, що на сі ни ни різ них 
зраз ків  виду  P.  verticillata  ма ють  два  типи  ульт-
раструк ту ри:  схід часто-сіт частий  та  справжньо-
сіт частий.  У  по пе ред ніх  до слі джен нях  ки тайські 
вче ні за зна ча ли, що для на сі нин да но го виду ха рак-
тер ний  справжньо-сіт частий  тип  ульт раструк ту ри 
(Liu et al., 2013). Нами бу ло до слі дже но 5 зраз ків, 
з  них  лише  1  має  справжньо-сіт частий  тип  ульт-
ра скульп ту ри (Switzerland, Davos, Sertig Pass), інші 
ма ють схід часто-сіт частий тип. Мож ли во, це обу-
мов ле но по лі мор фіз мом да но го виду, ульт раскульп-
ту ра насінин є адап та ці єю до еко ло гіч них особ ли-
востей міс цез ростан ня цьо го виду. 

На ос но ві про ве де них до слі джень та ана лі зу лі-
те ра ту ри (Musselman, Mann, 1976; Juan et al., 2000), 
вва жає мо, що справжньо-сіт частий під тип та не ве-
ли кий  роз мір  на сі нин  є  пле зіо морф ни ми  оз на ка-
ми цієї гру пи рос лин. Від ньо го роз ви ва ли ся  інші 
під ти пи  по верх ні.  Так  на прик лад,  по тов щен ня 
ан ти клі наль них  сті нок  є  присто су ван ням  до  по-
суш ли вих  умов  як  за хист  або  для  по ши рен ня  на-
сі нин во дою. На яв ність тон ко го шару ек зо тести є 
присто су ван ням  для  роз по всю джен ня  на сі нин  на 
ве ли ку відстань. Вва жає мо, що на яв ність ко мі рок 
та  мем бран  спри яє  роз по всю джен ню  на сі нин  по-
віт рям і є адап та цій ною ха рак те ристи кою.
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природокористування 
вул. Героїв Оборони, 19, м. Київ, 03041, Україна
2НДЛ «Ботанічний сад» Навчально-наукового 
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Вивчена мікроморфологічна будова ультраструктури на-
сіння  10  видів  роду  Pedicularis  флори  України.  Проана-
лізовані  морфологічні  особливості  (розмір,  форма  на-
сіння, ультраструктура поверхні насінин, форма клітин, 
особливості антиклінальних і периклінальних клітинних 
стінок  клітин),  на  основі  яких  виділено  два  типи  уль-
траструктури: сітчастий  і  зморшкуватий. Сітчастий тип 
характеризується  піднятими,  прямими,  потовщеними 
антиклінальними стінками та плоскими з гранулярною 
ультраскульптурою  периклінальними  стінками.  В  меж-
ах  сітчастого  типу  виділено  п'ять  підтипів:  справжній 
сітчастий,  сітчасто-ямчастий,  сітчасто-колікулярний, 
сітчасто- мембранний,  сітчасто-східчастий.  У  зморш-
куватого  типу  клітини  тести  майже  не  проглядаються; 
периклінальні стінки увігнуті або випуклі зі струменево-
гранулярною ультраскульптурою. Виділені типи ультра-
структури насінин можуть бути використані як додаткові 
діагностичні на видовому таксономічному рівні.
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Изучено микроморфологическое строение ультраструк-
туры  семян  10  видов  рода  Pedicularis  флоры  Украины. 
Проанализированы  морфологические  особенности 
(размер,  форма  семян,  ультраструктура  поверхности 
семян,  форма  клеток,  особенности  антиклинальных  и 
периклинальных  клеточных  стенок  клеток)  на  основе 
которых  выделено  два  типа  ультраструктуры:  сетчатый 
и  морщинистый.  Сетчатый  тип  характеризуется  при-
поднятыми,  прямыми,  утолщенными  антиклинальны-
ми стенками, периклинальные стенки плоские с грану-
лярной  ультраскульптурой.  В  пределах  сетчатого  типа 
выделено  пять  подтипов:  настоящий  сетчатый,  сетча-
то-ямчатый,  сетчато-коликулярный,  сетчато-мембран-
ный,  сетчато-лестничный.  У  морщинистого  типа  уль-
траструктуры  клетки  тесты  почти  не  просматриваются; 
 периклинальные  стенки  выпуклые  со  струисто-грану-
лярной  ультраскульптурой.  Выделенные  типы  ультра-
структуры семян могут быть использованы как дополни-
тельные диагностические на видовом таксономическом 
уровне. 
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Abstract. The pattern of gibberellin-like substances accumulation and localization in organs of heterosporous annual 
water fern Salvinia natans at the various stages of ontogenesis was studied. For the first time, gibberellin GA

3
, which 

dynamics and localization allow to classify it as 'working' gibberellin, was identified in the fern organs using the high-
performance chromatography – mass-spectrometry. The largest amount of free GA

3 
was found in floating fronds while 

submerged ones showed insignificant accumulations of bound forms. At the stages of sporophyte growth and formation 
of sporocarps there was observed some increase in bound GA

3
 forms content. Sporocarp accumulation was characterized 

by almost a fourfold increase in bound forms content. Predominance of gibberellins free forms over bound ones was 
reported for all organs and at all phenological phases while submerged fronds contained higer quantities of free forms. 
Dynamics of changes in gibberellins content in organs of S. natans corresponds with the fern development stages and 
indirectly indicate that the phytohormone is involved in the regulation of growth and reproduction processes. 

Key words: Salvinia natans, gibberellins-like substances, ontogenesis, growth, development

Вступ

Гібереліни  –  клас  фітогормонів,  що  об'єднує 
понад  130  форм  із  широким  спектром  реакцій-
відповідей,  задіяних  у  життєвому  циклі 
рослин  різних  систематичних  груп.  Головними 
біологічними  функціями  цих  гормонів  вважають 
участь  у  регуляції  процесів  проростання 
насіння,  координацію  поділу  клітин  та  їхнього 
розтягу,  детермінування  статі,  індукцію  цвітіння 
квіткових  рослин  (Gupta,  Chakrabarty,  2013; 
Gantait,  Sinniah,  2015).  Для  різних  видів  рослин 
притаманний  специфічний  якісний  і  кількісний 
склад  гіберелінів,  який  змінюється  на  певних 
стадіях  росту  й  розвитку.  У  кожного  виду  існують 
домінуючі  (активні,  або  «робочі»)  гібереліни, 
задіяні  у  фізіологічних  процесах,  і  гібереліни,  які 
є проміжними ланками синтезу цих фітогормонів 
(Kulaeva, Prokoptseva, 2004; Davière, Achard, 2013). 
Наявність гіберелінів у бактерій, грибів, спорових 
і  насіннєвих  рослин  разом  з  уніфікованістю 
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їхніх  основних  структурних  елементів  засвідчує, 
що  синтез  цих  сполук  відбувся  на  ранніх  етапах 
еволюції.  Папороті  привертають  особливу  увагу 
дослідників  у  зв'язку  з  вивченням  еволюційної 
історії  рослинного  царства,  залишаючись 
при  цьому  найбільш  дискусійною  групою  у 
систематиці  та  філогенії (Vandenbussche et  al., 
2007; Vasyuk, Kosakivska, 2015). Відомі дослідження 
гіберелінів у спорофітах деревоподібних папоротей 
Cibotium glaucum (Sm.)  Hook.  &  Arn.  й  Dicksonia 
antarctica Labill.,  в  яких  уперше  у  вищих  рослин 
знайдений  ГК

40.
  Загальна  кількість  гіберелінів  у 

Cibotium glaucum перевищувала  вміст  останніх  у 
Dicksonia antarctica, що  опосередковано  вказує 
на  специфічність  фітогормональної  регуляції 
процесу  розвитку  спорофіту  в  різних  видів 
папоротей  (Yamane  et  al.,  1988).  Гіберелінам 
належить  ключова  роль  у  формуванні  статі 
папоротей,  вони  активно  впливають  на  розвиток 
гаметофіту  (Tai-ping  Sun,  2014;  Reynante,  2014; 
Atallah,  Banks,  2015).  Водночас  відкритими 
залишаються  питання  участі  цих  гормонів  у 
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регуляції процесів росту спорофіту, їхньої взаємодії 
з  іншими  класами  гормонів  упродовж  життєвого 
циклу  судинних  спорових  рослин.  Не  досліджено 
розподіл гіберелінів між органами,  їхню динаміку 
в  онтогенезі,  без  чого  неможливо  скласти  цілісну 
картину  щодо  особливостей  функціонування 
гормонів  у  папоротей,  і  їх  регуляторної  ролі  у 
ростових процесах цих рослин. Тому метою нашої 
роботи  було  ідентифікувати  гібереліни,  дослідити 
локалізацію  та  динаміку  форм  гормонів  у 
вегетативних і генеративних органах різноспорової 
однорічної водної папороті Salvinia natans (L.) All. 
на різних етапах онтогенезу. 

Об'єкти та методи досліджень

Об'єктом  дослідження  була  різноспорова 
папороть  Salvinia natans  – однорічний  гідрофіт 
із  коротким,  горизонтальним,  плаваючим, 
розгалуженим  стеблом.  Ваї кільчасто  розміщені 
на  стеблі  по  три,  дві  з  них  –  невеликі  плаваючі, 
на  коротких  черешках,  третя  –  підводна, 
розсічена  на  коренеподібні  тонкі  сегменти, 
виконує  здебільшого  всмоктувальну  функцію 
коренів.  Розмножується  S. natans  вегетативно 
або  спорами.  Наприкінці  вегетації  на  спорофіті 
утворюються  спорокарпії,  що  розміщені  по  3– 
8 шт. біля основи занурених вай; в макроспорангіях 
дозріває  одна  макроспора,  в  мікроспорангіях  - 
численні  мікроспори.  У  зимовий  період  спорофіт 
відмирає,  спорокарпії  опадають  на  дно,  навесні 
оболонка  спорокарпію  розривається  і  спори 
спливають на поверхню водоймища, де відбувається 
розвиток спорофіту (Babenko et al., 2015). Рослини 
Salvinia natans збирали влітку в штучних водоймах 
Деснянського р-ну м. Києва, починаючи з червня 
2015  р.,  з  місячним  інтервалом.  Виокремлювали 
занурені  (підводні)  та  плаваючі  (надводні)  ваї, 
а  на  заключному  етапі  розвитку  спорофіту  – 
спорокарпії.  Досліджувалися  такі  стадії:  перша  – 
інтенсивного  росту  спорофіту  (червень),  друга  – 
росту  спорофіту  (липень),  третя  –  формування 
спорокарпіїв (серпень).

Для визначення гіберелінів рослинний матеріал 
гомогенізували, гібереліноподібні речовини (ГПР) 
екстрагували  у  80%-му  етиловому  спирті.  Водний 
залишок після випарювання спирту фракціонували 
етилацетатом  і  бутанолом  (pH  2,8)  для  виділення 
вільних  і  зв'язаних  форм  ГПР.  Тонкошарову 
хроматографію  проводили  в  системі  розчинників 
етилацетат : хлороформ : оцтова кислота (10 : 1 : 1). 

За  маркер  використовували  стандартний  розчин 
гіберелової  кислоти  (Sigma,  США).  Активність 
ГПР  визначали  за  методом  біотесту  (Agnistikova, 
1966).  Кількість  ГПР  встановлювали  за 
допомогою  калібрувальної  кривої,  побудованої 
за  різними  кількостями  гіберелової  кислоти 
(ГК

3
),  і виражали в еквівалентах до ГК

3
. Зону, яка 

відповідала  ГК
3
,  з  хроматографічної  пластини 

елюювали  етиловим  спиртом  з  подальшим 
аналізом  та  ідентифікацією  гормону  методом 
високоефективної  рідинної  хромато-мас-
спектрометрії.  Для  досліджень  використовували 
рідинний  хроматограф  Agilent  1200  компанії 
Agilent  Technologies  (США).  Хроматографічне 
розділення здійснене на колонці Eclipse XDB-C18 
4,6 × 250 мм з розміром частинок 5 мкм у системі 
розчинників  ацетонітрил  :  вода  :  оцтова  кислота 
(20  :  79,9  :  0,1).  Швидкість  подачі  елюента  –  
0,5  мл/хв.  Хроматографічні  піки  на  виході 
з  колонки  реєстрували  послідовно  діодно-
матричним детектором G 1315B і мас-селективним 
детектором  із  комбінованим  джерелом  іонізації 
(MM-ES-APCI)  моделі  6120.  Спектрограми 
записували  в  УФ-ділянці  поглинання  за  довжини 
хвилі  200  нм.  Детекцію  ГК

3 
на  мас-селективному 

детекторі  проводили  в  режимах  SIM  і  Scan  у 
Negative  Polarity  з  напругою  на  фрагменторі 
70В  у  діапазоні  мас  100–400.  Інші  параметри 
роботи  хромато-мас-спектрометра  прийняті,  як 
рекомендовано  фахівцями  Agilent.  Контроль  за 
параметрами, власне аналізом та обробку хромато-
грам  здійснювали  з  використанням  програмного 
забезпе чення Chem Station, версія В.03.01 у режимі 
on line. 

Досліди проводили у двох біологічних повторах, 
для  кожного  з  яких  окремо  –  три  паралельні 
аналітичні  визначення  та  середні  квадратичні 
похибки  цих  значень.  Результатом  вважали 
середнє  арифметичне  одержаних  даних  у  двох 
біологічних  повторах  за  довірчої  імовірності  Р  = 
0,95 з використанням програми Microsoft Exсel. 

Результати досліджень та їх обговорення

Результати  морфометричних  досліджень  пред-
ставлені у табл. 1. Зафіксоване збільшення розмірів 
і  маси  рослин  відбувалося  за  рахунок  утворення 
нових  плаваючих  і  занурених  вай  (по  4–5  пар 
вай  у  рослини  на  початку  дослідження  і  до  8–9 
пар  –  на  останніх  етапах  росту),  водночас  розмір 
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сформованих вай залишався незмінним упродовж 
усього онтогенезу.

Визначення  вмісту  ГПР  методом  біотестів 
виявило переважання вільних форм гіберелінів над 
зв'язаними  на  всіх  етапах  розвитку  в  усіх  органах 
рослини,  проте  рівень  вільних  форм  фітогормону 
був  вищим  у  занурених  ваях  (табл.  2).  Вірогідно, 
саме  вони  активно  продукують  гібереліни  і  є 
донором фітогормону для плаваючих вай. У вищих 
рослин місцем синтезу ГПР вважаються апекси та 

молоді листки, а органи, які ростуть, відрізняються 
високим  вмістом  фітогормону  (Muromtsev  et  al., 
1987;  Yamaguchi,  2008).  Виявлене  нами  на  стадіях 
онтогенезу папороті збільшення концентрації ГПР 
відповідало  динаміці  ростових  процесів,  причому 
найвищий вміст вільних і зв'язаних форм гормону 
зафіксований у скупченнях спорокарпіїв у вересні 
(табл. 2).

Локалізація  ГК
3
,  ідентифікованої  методами 

ВЕРХ-МС, відрізнялася від характеру накопичення 
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Рис. 1. Вміст ГК
3
 у плаваючих і занурених ваях та спорокарпіях папороті Salvinia natans на різних стадіях розвитку 

спорофіта

Fig.  1.  GA
3
  content  in  underwater  and  floating  fronds  and  sporocarps  of  Salvinia natans  at  different  stages  of  sporophyte 

development

Таблиця 1. Морфометричні показники Salvinia natans в онтогенезі
Table 1. Morphometric characteristics of Salvinia natans in ontogenesis

Стадії розвитку папороті

Ціла рослина
Плаваючі ваї

Занурені ваї
одна вая ваї всієї рослини

маса (мг)
довжина 

(мм)
маса (мг)

довжина 
(мм)

маса (мг)
довжина 

(мм)
маса (мг)

довжина 
(мм)

Інтенсивний ріст спорофіту (червень)  345,1+20,1 45,1+2,1 12,2+ 0,8 8,1+0,4 220,3+11,1 45,1+2,1 97,1+5,2 42,1+2,1

Ріст спорофіту (липень) 474,1+18,2 53,3+3,0 13,3+0,7 9,0+0,4 283,0+10,2 53,2+3,0 164,3+8,1 43,4+3,2

Формування спорокарпіїв (серпень) 794,2±39,1 62,2±3,1 14,4±0,7 11,0±0,6 401,1±18,1 62,3±3,1 163,2±7,3 41,3±2,3

Відмирання вегетативних органів:
спорокарпії (вересень)

діаметр спорокарпіїв 1,5±0,06 мм
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Рис. 2. Мас-спектр ГК
3
, що містить кластер молекулярного іона (m/z = 345) та фрагментарні іони (m/z = 291, m/z = 

109),  одержаний  під  час  хроматографічного  розділення  та  ідентифікації  суміші  з  плаваючих  вай  папороті  Salvinia 
natans

Fig. 2. GA
3
 mass-spectrum that includes the cluster of molecular ion (m/z = 345) and fragmentary ions (m/z = 291, m/z = 109), 

obtained during chromatographic separation and identification of a mixture from floating fronds of the fern Salvinia natans

Рис.  3.  Хроматограма  розділення  суміші,  що 
містить ендогенну ГК

3,
 одержану з плаваючих вай 

Salvinia natans на стадії інтенсивного росту

Fig.  3.  Chromatographic  separation  that  contains 
endogenous GA

3
 content obtained from floating fronds 

of the Salvinia natans during its intensive growth
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ГПР  у  ваях  папороті  (рис.  1–3).  Найвищий  вміст 
вільного  фітогормону  на  всіх  етапах  онтогенезу 
був  у  плаваючих  ваях.  Для  занурених  вай 
зареєстровано  переважання  зв'язаних  форм  над 
вільними.  Під  час  росту  і  розвитку  спорокарпіїв 
спостерігалося  зростання  зв'язаних  форм  ГК

3
, 

функціональна активність якої, вірогідно, подібна 
до гіберелінів у насінні квіткових рослин, де вони 
беруть  активну  участь  у  процесах  проростання. 
Їхня дія проявляється двома способами: по-перше, 
шляхом  збільшення  потенціалу  росту  зародка  і, 
по-друге, – індукуванням гідролітичних ферментів 
(Kucera  et  al.,  2005)  Динаміка  накопичення  та 
локалізація ГК

3
 у папороті дають підстави віднести 

її  до  групи  «робочих»  гіберелінів.  Визначити 
локалізацію  домінуючих  «робочих»  гіберелінів, 
задіяних  у  регуляції  фізіологічних  процесів 
рослин,  доволі  складно  (Davière,  Achard,  2013; 
Gupta,  Chakrabarty,  2013).  Існує  певний  набір 
гіберелінів, притаманний рослинам різних класів. 
Однак  фізіологічна  дія  гормону  залежить  від 
багатьох  факторів,  серед  яких  –  кількість  самого 
фітогормону  та  його  співвідношення  з  іншими 
класами  активних  сполук,  фаза  онтогенезу,  вид 
рослини,  абіотичні  та  біотичні  впливи  тощо 
(Sytnik  et  al.,  2003).  Біологічно  найактивнішими 
гіберелінами вважають ГК

1
, ГК

3
 та ГК

4
 (Yamaguchi, 

2008),  але  спектр  гіберелінів,  фізіологічна  дія 
яких  вивчається,  весь  час  розширюється,  що, 
певно, пов'язане зі ступенем досконалості методів 
і  метою  дослідників.  Зокрема,  в  листках  пшениці 
ідентифіковані у зв'язаному стані ГК

1
, ГК

3
 і ГК

4+7
, 

тоді  як  у  прапорцевому  листку  виявлена  вільна 
форма  ГБ

9
,  від  активності  якої  залежить  розмір 

стебла  (Karnachuk  et  al.,  2003).  У  листках  томату 
ідентифіковані  ГК

1
,  ГК

3
,  ГК

4
  і  встановлено  їхній 

вплив на ростові процеси (Grünzweig et al., 1997). У 
таких вищих рослин, як кукурудза, горох, пшениця 
та рис, ріст стебла регулюється ГК

1
, однак відомо, 

що  і  ГК
3
  також  активно  стимулює  ріст  стебла 

(Phіnney, Spray, 1982; Ross et al., 1989; Gaskin et al., 
2001; та ін.). 

Вивчення  гіберелінів  у  папороті  S. natans  до 
цього часу не проводилось. У наших дослідженнях 
встановлена  схожість  між  якісним  складом 
ГПР  у  плаваючих  і  занурених  ваях  папороті. 
Високий вміст фітогормонів упродовж онтогенезу 
опосередковано  вказує  на  участь  гіберелінів 
у  рості  та  розвитку  папороті.  В  роботах  інших 
авторів,  присвячених  дослідженню  фітогормонів 

спорових  рослин,  наголошувалося,  що  екстракти 
бурих  (Sargassum wightii  Greville  ex  J.  Agardh) та 
зелених  (Ulva lactuca  L.)  водоростей  містили 
високі концентрації гіберелінів (Sivasangari Ramya 
et  al.,  2010).  Підтверджена  участь  цих  гормонів  у 
регуляції ростових процесів в окремих видів бурих 
і  червоних  водоростей-макрофітів  (Tarakhovskaia 
et  al.,  2007).  У  попередніх  наших  дослідженнях 
повідомлялося  про  значний  рівень  ГПР  (до 
5,0  мкг/г  м.с.р.)  у  спорофіті  Equsetum arvense  L. 
(Vasyuk,  Kosakivska,  2015).  Плаваючі  ваї  містять 
більше  вільної  ГК

3 
порівняно  із  зануреними, 

кількість  зв'язаної  форми  зростає  майже  вчетверо 
у  скупченнях  спорокарпіїв,  що  відповідає  стадії 
переходу  спор  до  стану  спокою  і  подальшому 
проростанню та розвитку гаметофіту. Відомо, що у 
спорових рослин гібереліни контролюють процеси 
проростання спор (Anterola et al., 2009, Zhang, Dai, 
2010).  У  зв'язку  з  цим  використання  екзогенних 
гіберелінів  для  оптимізації  проростання  спор  і 
формування  гаметофіту  папоротей  у  культурі  in 
vitro є перспективним. 

Висновки

Уперше з використанням метода високоефективної 
рідинної хроматографії-мас-спектрометрії (ВЕРХ-
МС)  в  органах  S. natans  ідентифіковано  гіберелін 
ГК

3
,  динаміка  вмісту  та  локалізація  якого  дають 

змогу  віднести  гормон  до  групи  «робочих» 
гіберелінів. Виявлено, що у спорофіті концентрація 

Таблиця 2.  Вміст гібереліноподібних речовин у ваях і 
спорокарпіях Salvinia natans в онтогенезі (мкг/г маси сирої 
речовини в еквіваленті до ГК

3
)

Table 2.  Content of gibberellin-like substances in fronds and 
sporocarps of Salvinia natans in ontogenesis (mkg/g fresh mass 
in equivalent of GA

3
)

Стадії розвитку 
папороті

Органи

Фракції гібереліноподібних 
речовин (ГПР)

етилацетатна 
(вільні ГПР)

бутанольна 
(зв'язані ГПР)

Інтенсивний 
ріст спорофіту 
(червень)

плаваючі ваї 1,24±0,06 0,71±0,04

занурені ваї 1,41±0,07 0,52±0,03

Ріст спорофіту 
(липень)

плаваючі ваї 1,23±0,06 0,32±0,02

занурені ваї 2,33±0,12 0,73±0,04

Формування 
спорокарпіїв 
(серпень)

плаваючі ваї 1,54±0,08 0,81±0,04

занурені ваї 5,71±0,29 0,24±0,01

спорокарпії 1,32±0,07 0,72±0,04

Відмирання 
вегетативних 
органів (вересень)

скупчення 
спорокарпіїв

7,72±0,39 3,39±0,12
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вільних  форм  ГК
3
  і  гібереліноподібних  речовин 

переважала  над  вмістом  кон'югованих.  У 
процесі  формування  та  дозрівання  спор  вміст 
ГПР  і  кон'югованої  ГК

3 
у  спорокарпіях  зростав. 

Характер  розподілу  ГПР  в  органах  папороті  поки 
унеможливлює  остаточне  визначення  основного 
місця  синтезу  гіберелінів,  проте  зрозуміло,  що 
воно  відмінне  від  такого  у  вищих  рослин,  в  яких 
донором гіберелінів вважається наземна частина.
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Васюк В.А., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. 
Гібереліноподібні речовини в онтогенезі водної папороті 
Salvinia natans (Salviniaceae). – Укр. ботан. журн. – 
2016. – 73(5): 503–509.

Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна

Досліджено  характер  акумуляції  та  локалізації  гібере-
ліноподібних  речовин  (ГПР)  в  органах  різноспорової 
однорічної  папороті-гідрофіта  Salvinia natans  на  різних 
етапах  онтогенезу.  Вперше  методом  високоефективної 
рідинної  хроматографії-мас-спектрометрії  (ВЕРХ-МС) 
в органах папороті ідентифіковано гіберелін ГК

3
, дина-

міка і локалізація якого дають підстави віднести його до 
групи «робочих» гіберелінів. Найбільша кількість вільної 
ГК

3
 знайдена у плаваючих ваях, тоді як у занурених за-

реєстровано незначне накопичення зв'язаних форм. На 
стадіях  росту  спорофіту  та  формування  спорокарпіїв 
спостерігалося  збільшення  вмісту  зв'язаних  форм  ГК

3
.  

У  скупченнях  спорокарпіїв  кількість  зв'язаних  форм 
зростала  майже  в  4  рази.  Переважання  вільних  форм 
ГПР над зв'язаними зафіксовано в усіх органах і на всіх 
фенологічних  фазах,  проте  занурені  ваї  відрізнялися 
більшою кількістю вільних форм. Динаміка змін у вмісті 
ГПР в органах S. natans відповідає стадіям розвитку па-
пороті й опосередковано вказує на участь фітогормону в 
регуляції ростових і репродуктивних процесів.

Ключові слова: Salvinia natans, гібереліноподібні 
речовини, онтогенез, ріст, розвиток

Васюк В.А., Лихневский Р.В., Косаковская И.В. 
Гиббереллиноподобные вещества в онтогенезе водного 
папоротника Salvinia natans (Salviniaceae). – Укр. ботан. 
журн. – 2016. – 73(5): 503–509.

Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

Изучен характер аккумуляции и локализации гибберел-
линоподобных  веществ  (ГПВ)  в  органах  разноспоро-
вого  папоротника-гидрофита  Salvinia natans.  Впервые 
методом  високоэффективной  жидкостной  хроматогра-
фии-мас-спектрометрии  (ВЭРХ-МС)  идентифициро-
вана  ГК

3
,  которую

 
можно  считать  одним  из  «рабочих» 

гиббереллинов. Наибольшее количество свободной ГК
3
 

найдено  в  плавающих  ваях,  тогда  как  в  погруженных 
зарегестрировано  незначительное  накопление  связан-
ных  форм.  На  стадиях  роста  спорофита  и  формирова-
ния спорокарпиев наблюдалось увеличение содержания 
связанных форм ГК

3
. В скоплениях спорокарпиев коли-

чество связанных форм возрастало почти в 4 раза. Пре-
валирование свободных форм ГПР над связанными за-
фиксировано во всех органах и на всех фенологических 
фазах,  однако  погруженные  ваи  отличались  большим 
количеством  свободных  форм.  Динамика  изменений  в 
содержании ГПВ в органах S. natans соответствует стади-
ям развития папоротника и опосредованно указывает на 
участие фитогормона в регуляции ростовых и репродук-
ционных процессов.

Ключевые слова: Salvinia natans, гиббереллиноподобные 
вещества, онтогенез, рост, развитие



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

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Мікологічні знахідки

doi: 10.15407/ukrbotj73.05.510

М.О. ЗИКОВА1, В.В. ДЖАГАН2, І.О. ДУДКА1

1Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна
2Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601, Україна 
zykova.masha@gmail.com

ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ПРО ДИСКОМІЦЕТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 
«СИНЕВИР»

Zykova M.O.1, Dzhagan V.V.2, Dudka I.O.1 The first data on discomycetes of Synevyr National Nature Park. Ukr. Bot. J., 
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Abstract. Information about discomycetes of Synevyr National Nature Park (the Ukrainian Carpathians) is given. These 
fungi are represented there by 39 species, belonging to 26 genera, 11 families, 4 orders (Helotiales, Orbiliales, Pezizales, 
Rhytismatales),  and  3  classes  (Leotiomycetes, Orbiliomycetes, Pezizomycetes)  of  Ascomycota.  Most  of  the  identified 
discomycetes  are  common  species  in  Ukraine;  however,  four  of  them  (Ascobolus foliicola,  Lasiobelonium nidulum, 
Neodasyscypha cerina,  Rutstroemia petiolorum)  were  known  each  from  a  single  locality  before  our  study.  The  article 
includes a list of the recorded species with brief data about the locality, date of collection, substrate, habitats, IUCN 
categories in some countries, and general distribution.

Key words: Helotiales, Orbiliales, Pezizales, Rhytismatales, Сarpathians, Ukraine

На ціо наль ний  при род ний  парк  (НПП)  «Си не-
вир» був ство ре ний у 1989 р. у Між гірсько му р-ні 
За кар патської  обл.  на  пів ніч но-за хід них  від ро гах 
Ґор ґансько го хреб та Ук ра їнських Кар пат. Пів ніч на 
його  час ти на  роз мі ще на  у  Во до роз діль но-Вер хо-
винській об лас ті, пів ден на – в По ло нинсько-Чор-
но гірській  об лас ті  Cхідних  Кар пат.  Рель єф  те ри-
то рії  пар ку  склад ний,  ви різ ня єть ся  вер ти каль ним 
роз чле ну ван ням,  гли бо ки ми  по пе реч ни ми  до ли-
на ми, гос три ми гре бе ня ми та вер ши на ми, а та кож 
чис лен ни ми кам'янистими роз си па ми (ґре го та ми). 
У  пар ку  пе ре ва жає  лі со ва  рос лин ність.  Най більш 
по ши ре ні тут сме ре ко ві, сме ре ко во-яли це ві та бу-
ко ві ліси. На яв ні бу ко ві пра лі си. У фло рі пар ку на-
лі чу єть ся по над 890 ви дів су дин них рос лин (Tyukh 
et al., 2011). За да ни ми «Лі то пи сів при ро ди» тут ви-
яв ле но  24  види  мо хо по діб них,  460  ви дів  во до рос-
тей,  151  вид  ли шай ни ків  і  154  види  мак ро ско піч-
них ба зи діє вих гри бів.

© М.О. ЗИКОВА, В.В. ДЖАГАН, І.О. ДУДКА, 2016

До  ос танньо го  часу  мі ко біо та  гірсько го  ма-
си ву  Ґор ґа ни,  де  роз та шо ва ні  ок ре мі  від ді ле ня 
НПП  «Си не вир»,  за ли ша ла ся  не дос татньо  вив-
че ною.  Пер ші  ві до мості  про  гри би  цьо го  ре гіо ну 
з'явилися лише в ХХІ ст.  і сто су ють ся на сам пе ред 
при род но го  за по від ни ка  «Ґор ґа ни»  (Heluta  et  al., 
2011;  Tykhonenko,  2011;  Hayova,  2012;  Malanyuk, 
2012),  роз та шо ва но го  у  ба сей ні  р.  Бист ри ці  Над-
вір нянської.  У  зга да них  стат тях  для  за по від ни ка 
та його око лиць на во дить ся 342 види з різ них груп 
гри бів.  Дис ко мі це ти  тут  представ ле ні  18  ви да-
ми.  За хід на  час ти на  Ґор ґан,  де  зна хо дить ся  НПП 
«Си не вир»,  май же  не  до слі джу ва ла ся  в  мі ко ло-
гіч но му  ас пек ті.  Є  лише  дея кі  дані  про  мік со мі-
це ти  (Leontyev  et  al.,  2010;  Dudka  et  al.,  2014)  та 
ір жасті  гри би  (Tykhonenko  et  al.,  2014).  Ві до мості 
про  дис ко мі це ти  НПП  «Си не вир»  у  мі ко ло гіч ній 
лі те ра ту рі та гер ба рі ях були від сут ні. Тому в серп-
ні  2009  р.  І.О.  Дуд кою  був  роз по ча тий  збір  ма те-
ріа лу  в  лі со вих  фі то це но зах  уро чи ща  Ква со вець, 
г.  Крас ної  і  на  око ли цях  ви со ко гір ної  біо ло гіч ної 
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бази  Уж го родсько го  на ціо наль но го  уні вер си те ту 
«Ко ло ча ва»  (с.  Ко ло ча ва)  та  на  г.  Озір на  над  озе-
ром Си не вир (с. Си не вирська По ля на), що вхо дять 
до скла ду НПП «Си не вир». У черв ні–лип ні 2013 р. 
І.О.  Дуд ка  про дов жи ла  збір  зраз ків  дис ко мі це тів 
на те ри то рії ін ших час тин НПП, зок ре ма в лі со вих 
уг ру пован нях  уро чищ  Ге де шо ва,  Ман чульський, 
Ра ба чин ка,  Чор на  Ріка,  бу ко вих  пра лі сах  над  по-
ло ни на ми  Крас на  та  Бо со ва  тощо.  Іден ти фі ка цію 
зі бра них у 2009 р. ма те ріа лів про во ди ла В.В. Джа-
ган, а у 2013 р. – М.О. Зи ко ва. Су час ні ви до ві на-
зви  дис ко мі це тів  по да ні  від по від но  до  но менк ла-
тур ної бази да них «Index Fungorum» (The CABI..., 
2008). Ві до мості про по пе ред ні зна хід ки рід кіс них 
ви дів  бра ли  з  елек трон ної  бази  да них  «Гри би  Ук-
ра ї ни»  (Andrianova  et  al.,  2015)  та  «Флоры  гри бов 
Украины»  (Smitskaya,  1980).  Бо та ні ко-гео гра фіч-
ні  ре гіо ни  Ук ра ї ни  на ве де ні  за  «Фло рой  гри бов 
Украины»  (Heluta,  1989).  За  ре зуль та та ми  ка ме-
раль ної об роб ки зі бра них зраз ків ви яв ле но 39 ви-
дів дис ко мі це тів, що на ле жать до трьох кла сів, чо-
тирьох  по ряд ків  (Rhytismatales, Helotiales, Orbiliales 
та Pezizales), 11 ро дин, 26 ро дів від ді лу Ascomycota. 

Біль шість  ви дів  дис ко мі це тів,  які  були  зна йде-
ні  в  НПП  «Си не вир»,  є  зви чай ни ми  для  те ри то-
рії  Ук ра ї ни,  але  ра зом  з  тим  нами  бу ли  ви яв ле-
ні  рі кіс ні  види.  Так,  на  че реш ках  опа лих  лист ків 
Fagus sylvatica L. зна йде но пло до ві тіла Rutstroemia 
petiolorum (Roberge ex Desm.) W.L. White, що на ле-
жить  до  чис ла  ма ло ві до мих  гри бів,  це  дру га  його 
зна хід ка  в  Ук ра ї ні.  Ра ні ше  вид  було  ви яв ле но 
на  те ри то рії  За хід но го  По ліс ся  Ук ра ї ни  (Zykova, 
2011).  За  зов ніш ні ми  мор фо ло гіч ни ми  оз на ка-
ми  він  по діб ний  до  R. conformata (P.  Karst.)  Nanf., 
про те  ос тан ній роз ви ва єть ся  на  ін шо му  субстра-
ті – опа лих лист ках ви дів роду Alnus Mill. Ос кіль-
ки у за пла вах рі чок на те ри то рії НПП «Си не вир» є 
уг ру по ван ня за участю Alnus incana (L.) Moench та  
A. glutinosa (L.) Gaertn., то в май бутньо му тут ймо-
вір ні зна хід ки і R. conformata.

На гіл ці Picea abies (L.) Karst. були ви яв ле ні чис-
лен ні апо те ції Neodasyscypha cerina  (Pers.) Spooner. 
Ра ні ше  цей  вид  був  від мі че ний  лише  у  Чор но-
морсько му біо сфер но му за по від ни ку як та кий, що 
роз ви ва єть ся на де рев них решт ках лис тя них по рід 
(Andrianova  et  al.,  2006).  Отже,  це  дру га  зна хід ка 
виду в Ук ра ї ні.

Ще один вид, Ascobolus foliicola Berk. & Broome, 
втре тє  за реєст ро ва ний  на  те ри то рії  Ук ра ї ни.  Ра-
ні ше він був від мі че ний на За хід но му По ліс сі та в 

Лі во бе реж но му  Лі состе пу  Ук ра ї ни  (Zykova,  2014). 
Для біль шості представ ни ків роду Ascobolus ха рак-
тер ний роз ви ток на ко про мах тва рин, од нак є ок-
ре мі види, се ред яких  і A. foliicola,  субстра том для 
яких є рос лин ні решт ки, а та кож за лиш ки го рі лої 
де ре ви ни чи ґрунт. Зна йде ний нами зра зок ха рак-
те ри зу єть ся  ве ли ки ми  пло до ви ми  ті ла ми  (апо те-
ція ми) до 1 см у діа мет рі. 

Се ред  ма ло ві до мих  –  Lasiobelonium nidulum 
(J.C.  Schmidt  &  Kunze)  Spooner,  що  роз ви ва єть ся 
на ми ну ло річ них стеб лах рослин роду Polygonatum 
Mill.  Упер ше  цей  гриб  був  ви яв ле ний  на  те ри то-
рії  Нов го род-Сі версько го  По ліс ся  Ук ра ї ни  (НПП 
«Дес нянсько-Ста ро гутський»).  По даль ші  до слі-
джен ня  до зво ли ли  зі бра ти  його  зраз ки  на  По ліс сі 
та  у  Лі состе по вій  зоні  (Во линська,  Рів ненська  та 
Ки ївська  обл.)  (Dudka  et  al.,  2009;  Zykova,  2014). 
Во че видь, че рез дріб ні роз мі ри пло до вих тіл цьо го 
дис ко мі це та  (0,2–1,0  мм)  він  ли ша єть ся  не по міт-
ним для ба гатьох до слід ни ків.

Да ни ми  до слі джен ня ми  було  вста нов ле но 
лише час ти ну ви до вої різ но ма ніт ності дис ко мі це-
тів НПП «Си не вир», тому в по даль шо му ви до вий 
спи сок буде до пов ню ва тись но ви ми да ни ми. Зва-
жаю чи  на  те,  що  для  цієї  гру пи  гри бів  ха рак тер-
не  швид ке  ут во рен ня  пло до вих  тіл,  а  та кож  пев-
на  пе ріо дич ність  у  цик лі  роз ви тку,  вони  мо жуть 
з'являтись  в  об ме же ні  пе ріо ди  і  не  що річ но,  тому 
ре гу ляр ні  обсте жен ня  те ри то рії  пар ку  для  пов ної 
ін вен та ри за ції ви до во го різ но ма ніт тя дис ко мі це тів 
є ак ту аль ни ми.

Ниж че на во ди мо спи сок ви яв ле них у НПП «Си-
не вир»  ви дів,  з  особ ли вою  ува гою  до  зі бра них  тут 
рід кіс них представ ни ків цієї гру пи сум частих грибів. 

ASCOMYCOTA
LEOTIOMYCETES

HELOTIALES

DERMATEACEAE

Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst. 
На  по ва ле но му  стов бу рі  та  опа лих  гіл ках  Fagus 

sylvatica: с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, сме ре ко во-бу-
ко вий ліс, на бе ре зі по то ку Ква со вець, 15.08.2009; 
с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, до ро га уз довж по то ку 
на  г.  Крас на,  20.08.2009;  Ост рицьке  при ро до охо-
рон не  нау ко во-до слід не  від ді лен ня  (ПОНДВ),  ур. 
Ра ба чин ка, 16.07.2013; бу ко вий пра ліс під по ло ни-
ною Крас на, 22.07.2013.

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці.

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Mollisia
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Mollisia melaleuca (Fr.) Sacc.
На  по ва ле но му  стов бу рі  Fagus sylvatica:  Ост-

рицьке  ПОНДВ,  ур.  Ра ба чин ка,  16.07.2013;  бу ко-
вий пра ліс під по ло ни ною Крас на, 22.07.2013.

По ши ре ний  в  Єв ро пі,  Аф ри ці  та  в  Пів ніч ній 
Аме ри ці.

Tapesia fusca (Pers.) Fuckel 
На  де ре ви ні  Fagus sylvatica:  с.  Ко ло ча ва,  ур. 

Ква со вець,  до ро га  уз довж  по то ку  на  г.  Крас на, 
20.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці та в Пів ден-
ній Аме ри ці.

HELOTIACEAE
Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf 

На  по ва ле них  стов бу рах  Fagus sylvatica:  с.  Ко-
ло ча ва,  ур.  Ква со вець,  об хід  №  8  Мар ма роський, 
бу ко вий ліс, 16.08.2009; Си не вирське ПОНДВ, ур. 
Ге де шо ва,  яли но во-бу ко вий  ліс,  05.06.2013;  Ост-
рицьке ПОНДВ, ур. Ра ба чин ка, 04.06.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці та Авст ра лії. 

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. 
На корі, гіл ках Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ви со-

ко гір на біо ло гіч на база Уж го родсько го на ціо наль-
но го  уні вер си те ту  (Уж НУ)  «Ко ло ча ва»,  бу ко вий 
ліс, 18.08.2009; Си не вирське ПОНДВ, ур. Ге де шо-
ва,  яли но во-бу ко вий  ліс,  05.06.2013;  Ост рицьке 
ПОНДВ, ур. Чор на Ріка, 07.06.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці та Авст ра лії.

Calloria neglecta (Lib.) B. Hein
На  рос лин них  решт ках:  с.  Си не вир,  ді лян ка  з 

рід кіс ни ми рос ли на ми біля офі су НПП, 13.06.2013. 
По ши ре ний в Єв ро пі.

Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex 
C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra 

На  по ва ле но му  стов бу рі  Fagus sylvatica:  с.  Ко-
ло ча ва,  ур.  Ква со вець,  сме ре ко во-бу ко вий  ліс, 
15.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці та Авст ра лії.

Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seaver ex 
C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra 

На опа лих гіл ках Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ви-
со ко гір на біо ло гіч на база Уж НУ «Ко ло ча ва», бу ко-
вий  ліс,  18.08.2009;  Ква со вецьке  ПОНДВ,  с.  Ко-
ло ча ва,  бу ко вий  пра ліс  під  по ло ни ною  Бо со ва, 

07.07.2013;  с.  Ко ло ча ва,  бу ко вий  пра ліс  під  по ло-
ни ною Крас на, 22.07.2013.

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці та Авст ра лії.

Вне се ний до Чер во них спи сків та ких кра їн: Да-
нія  (Rare),  Нор ве гія  (Least  Concern)  та  Поль ща 
(Rare) (European…, 2010).

Crocicreas cyathoideum (Bull.) S.E. Carp. 
На  су хих  стеб лах  Urtica dioica L.:  с.  Ко ло ча ва, 

ур. Ква со вець, до ро га вздовж по то ку на г. Крас на, 
21.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі.

Hymenoscyphus albidus (Gillet) W. Phillips
На  че реш ках  опа лих    лист ків  Acer pseudo-

platanus L.:  с.  Ко ло ча ва,  ур.  Ква со вець,  до ро га 
вздовж по то ку на г. Крас на, 21.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі та Аф ри ці. 
Вне се ний до Чер во но го спи ску гри бів Швейцарії 

(Vulnerable) (European…, 2010).

Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips 
На опа лих гіл ках Alnus glutinosa: с. Ко ло ча ва, ур. 

Ква со вець, до ро га уз довж по то ку на г. Крас на, ост-
рі вець з віль хо вим лі сом, 21.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ден ній Аме ри ці.

Hymenoscyphus repandus (W. Phillips) Dennis 
На де ре ви ні Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ур. Ква-

со вець, до ро га вздовж по то ку на г. Крас на, бу ко вий 
ліс, 21.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі.

Phaeohelotium epiphyllum (Pers.) Hengstm.
На  опа ло му  лис ті  та  гіл ках  Fagus sylvaticа:  Ост-

рицьке ПОНДВ, ур. Ра ба чин ка, 04.06.2013; Си не-
вирське  ПОНДВ,  ур.  Ге де шо ва,  яли но во-бу ко вий 
ліс,  05.06.2013;  бу ко вий  пра ліс  під  по ло ни ною 
Крас на, 22.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ден ній Америці.

HYALOSCYPHACEAE

Belonidium mollissimum (Lasch) Raitv.
На  рос лин них  решт ках:  с.  Си не вир,  ді лян ка  з 

рід кіс ни ми рос ли на ми біля офі су НПП, 13.06.2013. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ден ній Америці.

Lachnum tenuissimum (Quél.) Korf & W.Y. Zhuang 
На  гни лій  гіл ці  Alnus glutinosa:  с.  Ко ло ча ва,  ур. 

Ква со вець,  до ро га  вздовж  по то ку  на  г.  Крас на, 
віль хо вий ліс, 21.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі.

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Tapesia
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Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. 
На  по ва ле них  стов бу рах  та  опа лих  гіл ках  Fagus 

sylvaticа:  с.  Ко ло ча ва,  ур.  Ква со вець,  об хід  №  8 
Мар ма роський, бу ко вий ліс, 17.08.2009; Ост рицьке 
ПОНДВ,  ур.  Ра ба чин ка,  04.06.2013;  Си не вирське 
ПОНДВ,  ур.  Ге де шо ва,  яли но во-бу ко вий  ліс, 
05.06.2013; бу ко вий пра ліс під по ло ни ною Крас на, 
22.07.2013. 

По ши ре ний  в  Єв ро пі,  Азії,  Аф ри ці,  Пів ніч ній 
Аме ри ці та Авст ра лії.

Lasiobelonium nidulum (J.C. Schmidt & Kunze) Spooner
На рос лин них решт ках: Ост рицьке ПОНДВ, ур. 

Чор на Ріка, 07.06.2013. По ши ре ний в Єв ро пі.

Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner
На  гіл ці  Picea abies:  с.  Си не вирська  По ля на, 

г. Озір на, яли но во-сме ре ко вий ліс, 19.08.2009. 
По ши ре ний в Єв ро пі та Пів ніч ній Аме ри ці.

RUTSTROEMIACEAE

Rutstroemia bolaris (Batsch) Rehm
На  по ва ле но му  стов бу рі  та  опа лих  гіл ках  Fagus 

sylvatica:  Ост рицьке  ПОНДВ,  ур.  Ра ба чин ка, 
16.07.2013; бу ко вий пра ліс під по ло ни ною Крас на, 
22.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі та Пів ніч ній Аме ри ці. 
Вне се ний  до  Чер во но го  спи ску  гри бів  Че хії 

(Endangered) (European…, 2010).

Rutstroemia petiolorum (Roberge ex Desm.) W.L. White
На  опа лих  лис тках  Fagus sylvatica:  Си не-

вирське ПОНДВ, еко ло гіч на стеж ка, бу ко вий ліс, 
20.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі та Пів ніч ній Аме ри ці.

RHYTISMATALES
RHYTISMATACEAE

Lophodermium piceae (Schrad.) Chevall.
На опа лій хвої Picea abies: с. Си не вирська По ля-

на, ур. Мен чульський, сме ре ко вий ліс, 23.07.2013; 
бе рег Чор ної річ ки, 24.06.2014. 

По ши ре ний в Єв ро пі та Пів ніч ній Аме ри ці. 

Propolis farinosa (Pers.) Fr.
На де ре ви ні: Ост рицьке ПОНДВ, ур. Ра ба чин ка, 

04.06.2013,  16.07.2013.  По ши ре ний  в  Єв ро пі,  Пів-
ніч ній та Пів ден ній Аме ри ці.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. 
На  лис тках  Acer pseudoplatanus:  с.  Си не вирська 

По ля на,  г.  Озір на,  яли но во-сме ре ко вий  ліс, 
19.08.2009;  с.  Ко ло ча ва,  ур.  Ква со вець,  об хід  №  8 

Мар ма роський,  бу ко вий  ліс,  17.08.2009;  Ост-
рицьке ПОНДВ, на бе ре зі р. Те реб ля, мі ша ний ліс, 
06.06.2013; лі со ва до ро га вздовж бе ре га Чор ної річ-
ки, 30.08.2013, 25.06.2014. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці. 

ORBILIOMYCETES

ORBILIALES
ORBILIACEAE

Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral & G. Marson 
На  де ре ви ні  Picea abies:  с.  Си не вирська  По ля-

на, г. Озір на, яли но во-сме ре ко вий ліс, 19.08.2009; 
на  де ре ви ні  Fagus sylvatica:  с.  Ко ло ча ва,  ви со ко-
гір на  біо ло гіч на  база  Уж НУ  «Ко ло ча ва»,  бу ко вий 
ліс, 18.08.2009; на гни ло му стов бу рі Alnus glutinosa: 
с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, до ро га вздовж по то ку 
на г. Крас на, віль хо вий ліс, 20.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Orbilia delicatula (P. Karst.) P. Karst. 
На ко ло ді Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ур. Ква со-

вець, об хід № 6, бу ко вий ліс, 16.08.2009. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Orbilia microclava Velen. 
На  де ре ви ні  Fagus sylvatica:  с.  Ко ло ча ва,  ур. 

Ква со вець,  до ро га  вздовж  по то ку  на  г.  Крас на, 
20.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Orbilia sarraziniana Boud.
На де ре ви ні Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ур. Ква-

со вець, об хід № 6, бу ко вий ліс, 16.08.2009. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

PEZIZOMYCETES 
PEZIZALES
ASCOBOLACEAE

Ascobolus foliicola Berk. & Broome
На  опа лих  лис тках  Fagus sylvatica:  Си не вир-

ське  ПОНДВ,  еко ло гіч на  стеж ка,  бу ко вий  ліс, 
20.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі та Аме ри ці.

DISCINACEAE
Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.

На ґрун ті: с. Си не вир, ді лян ка з рід кіс ни ми рос-
ли на ми біля офі су НПП, 13.05.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці. 
Вне се ний  до  Чер во них  спи сків  та ких  кра їн: 

Хор ва тія (Near Threatened), Сер бія (Data Deicient), 
Фран ція  (Least  Concern),  Лат вія  (Least  Concern), 
Ні дер лан ди (Endangered), Нор ве гія (Least Concern) 
(European…, 2010).

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Lachnum
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Rhytisma
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=482906
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Orbilia
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Orbilia
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HELVELLACEAE

Helvella acetabulum (L.) Quél.
На  ґрун ті:  Си не вирське  ПОНДВ,  еко ло гіч на 

стеж ка, бу ко вий ліс, 20.07.2013. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці. 
Вне се ний  до  Чер во них  спи сків  та ких  кра їн: 

Фран ція (Rare), Лат вія (Least Concern), Ні дер лан-
ди (Vulnerable), Нор ве гія (Least Concern), Ру му нія 
(Near  Threatened)  та  Ту реч чи на  (Least  Concern) 
(European…, 2010).

Helvella macropus (Pers.) P. Karst.
На  ґрун ті:  с.  Си не вирська  По ля на,  г.  Озір на, 

яли но во-сме ре ко вий ліс, 19.08.2009. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці. 
Вне се ний  до  Чер во них  спи сків  та ких  кра їн: 

Че хія  (Vulnerable),  Лат вія  (Least  Concern),  Ні дер-
лан ди  (Vulnerable)  та  Нор ве гія  (Least  Concern) 
(European…, 2010).

PEZIZACEAE

Peziza micropus Pers.
На  ґрун ті:  Си не вирське  ПОНДВ,  еко ло гіч на 

стеж ка, бу ко вий ліс, 20.07.2013. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Peziza varia (Hedw.) Fr.
На  ґрун ті,  на  де ре ви ні  за ну ре ній  в  ґрунт:  Ост-

рицьке  ПОНДВ,  ур.  Ман чульський,  сме ре ко вий 
ліс, 23.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Peziza violacea Pers.
На  ґрун ті,  об вуг ле ній  де ре ви ні:  Ост рицьке 

ПОНДВ,  ур.  Ман чульський,  сме ре ко вий  ліс, 
23.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Plicaria endocarpoides (Berk.) Rifai
На  ґрун ті,  об вуг ле ній  де ре ви ні:  Си не вирське 

ПОНДВ,  еко ло гіч на  стеж ка,  бу ко вий  ліс, 
20.07.2013; Ост рицьке ПОНДВ, ур. Ман чульський, 
сме ре ко вий ліс, 23.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

PYRONEMATACEAE

Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel
На  ґрун ті:  с.  Ко ло ча ва,  ур.  Ква со вець,  об-

хід  №  8  Мар ма роський,  бу ко вий  ліс,  17.08.2009; 
с. Си не вирська По ля на, яли но во-сме ре ко вий ліс, 
23.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Scutellinia cejpii (Velen.) Svrček 
На де ре ви ні: с. Си не вирська По ля на, г. Озір на, 

яли но во-сме ре ко вий  ліс,  19.08.2009;  Ост рицьке 
ПОНДВ,  ур.  Ман чульський,  яли но во-сме ре ко вий 
ліс, 23.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Scutellinia scutellata (L.) Lambotte 
На зем лі та де ре ви ні Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, 

ви со ко гір на біо ло гіч на база Уж НУ «Ко ло ча ва», бу-
ко вий ліс, 18.08.2009; с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, 
об хід № 8 Мар ма роський, бу ко вий ліс, 17.08.2009; 
бу ко вий ліс вздовж бе ре га Чор ної річ ки, 30.08.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Scutellinia umbrorum (Fr.) Lambotte 
На силь но зво ло же но му ґрун ті: с. Ко ло ча ва, ур. 

Ква со вець, бе рег по то ку Ква со вець, сме ре ко во-бу-
ко вий ліс, 17.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

По дя ки

Ав то ри ви слов лю ють щиру по дя ку ди рек то ру НПП 
«Си не вир» М.Ю. Дер ба ку за спри ян ня у про ве ден-
ні мі ко ло гіч них до слі джень на те ри то рії пар ку, 
заступ ни ку ди рек то ра з нау ко вої ро бо ти канд. біол. 
наук Ю.Ю. Тюху та спів ро біт ни ці нау ко во го від ді лу 
Т.М. Ні ро ді. 
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Зикова М.О.1, Джаган В.В.2, Дудка І.О.1 Перші відомості 
про дискоміцети Національного природного парку 
«Синевир». – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 510–515.
1Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна
2Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601, Україна

У результаті мікологічного обстеження НПП «Синевир» 
у 2009, 2013 та 2014 рр. було виявлено 39 видів дискомі-
цетів, що належать до трьох класів (Leotiomycetes, Orbilio-
mycetes, Pezizomycetes), чотирьох порядків (Helotiales, Or-
biliales, Pezizales, Rhytismatales), 11 родин та 26 родів від-
ділу  Ascomycota.  Проаналізовано  особливості  видового 
складу. Більшість видів дискоміцетів, які були знайдені 
в НПП «Синевир», є звичайними для території України, 
але також були виявлені рідкісні види, зокрема Ascobolus 
foliicola,  Lasiobelonium nidulum, Neodasyscypha cerina  та 
Rutstroemia petiolorum, відомі лише з поодиноких місцез-
находжень. Наведено список виявлених у НПП «Сине-
вир»  видів  дискоміцетів  із  зазначенням  субстрату,  дати 
збору та точного локалітету з особливою увагою до зібра-
них тут рідкісних представників. Подальші дослідження 
цієї  групи  грибів  можуть  значно  розширити  наведений 
список.

Ключові слова: Helotiales, Orbiliales, Pezizales, 
Rhytismatales, Карпати, Україна

Зыкова М.А.1, Джаган В.В.2, Дудка И.А.1 Первые 
сведения о дискомицетах Национального природного парка 
«Синевир». – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 510–515.
1Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина
2Учебно-научный центр «Институт биологии» Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко 
ул. Владимирская, 64, г. Киев, 01601, Украина

В  результате  микологических  исследований  НПП  «Си-
невир» в 2009, 2013 и 2014 гг. было обнаружено 39 видов 
дискомицетов,  которые  принадлежат  к  трем  классам  
(Leotiomycetes, Orbiliomycetes, Pezizomycetes),  четы-
рем  порядкам  (Helotiales, Orbiliales,  Pezizales, Rhytis-
matales),  11  семействам  и  26  родам  отдела  Ascomycota. 
Проанализированы  особенности  видового  состава. 
Большинство  видов  дискомицетов,  которые  были 
найдены  в  НПП  «Синевир»,  являются  обычными  для 
территории  Украины,  но  также  были  найдены  и  ред-
кие  виды  –  Ascobolus foliicola,  Lasiobelonium nidulum, 
Neodasyscypha cerina  и  Rutstroemia petiolorum,  известные 
лишь  из  единичных  местонахождений.  Приведен  спи-
сок выявленых в НПП «Синевир» видов дискомицетов 
с указаним субстрата, даты сбора, точного локалитета с 
особенным вниманием к собранным здесь редким пред-
ставителям. Дальнейшие исследования на этой террито-
рии могут значительно расширить список видов данной 
группы грибов. 

Ключевые слова: Helotiales, Orbiliales, Pezizales, 
Rhytismatales, Карпаты, Украина
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ТИПИ ТАКСОНІВ РОДУ EUPHORBIA (EUPHORBIACEAE), ОПИСАНИХ ІЗ ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГЕРБАРІЇ УКРАЇНИ (KW)

Shyian N.M., Boiko G.V. Types of the taxa of genus Euphorbia (Euphorbiaceae) described from Ukraine, deposited at the 
National Herbarium of Ukraine (KW). Ukr. Bot. J., 2016, 73(5): 516–521. 

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine 
2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

Abstract. An annotated list of type specimens of 12 taxa of the genus Euphorbia (Euphorbiaceae) described from Ukraine 
and deposited in the National Herbarium of Ukraine (KW), the Herbarium of M.G. Kholodny Institute of Botany NAS 
of Ukraine, is given. The following data for each taxon are provided: original nomenclatural citation; type specimen(s) 
with  category  indicated  according  to  protologues.  In  total  14  type  specimens  were  found,  including  7  holotypes,  2 
isotypes, 2 lectotypes, 1 syntypes, 2 paratypes and 14 specimina authentica.
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Важ ли вим  нау ко вим  зав дан ням,  що  сто їть  пе ред 
Гер ба рія ми,  є  ви яв лен ня  у  фон дах  та  ти пі фі ка ція 
ав тен тич них зраз ків, які слу гу ва ли для опи су но вих 
так со нів.  Як  ві до мо,  по шук  ти по вих  ма те ріа лів  – 
один з пер ших ета пів оп ра цю ван ня будь-якої сис-
те ма тич ної гру пи на який до слід ни ком ви тра ча єть-
ся ле во ва час ти на часу, і який не зав жди при зво дить 
до по зи тив но го ре зуль та ту че рез низ ку об'єктивних 
при чин,  як  то,  на прик лад,  не мож ли вість  фі зич но 
пот ра пи ти  до  фон дів  за кор дон ної  ко лек ції.  Тому 
оп ри люд нен ня ре зуль та тів гер бар них до слі джень у 
ви гля ді ок ре мих пуб лі ка цій або ка та ло гів, при свя-
че них ти пам кон крет них так со нів, опи са них з пев-
ної гео гра фіч ної те ри то рії, є ак ту аль ним.

Рід Euphorbia L. (Euphorbiaceae Juss.) дуже склад-
на  в  сис те ма тич но му  від но шен ні  гру па  рос лин, 
тому  по гля ди  на  його  об сяг  і  внут ріш ню  сис те му 
пос тій но  змі ню ють ся,  на віть  у  рам ках  ро біт  од-
но го  мо но гра фа  (Geltman,  1996a,  b,  1998,  2005, 
2009a, b, 2010). Тож не див но, що за май же триста 
ро ків  вив чен ня Euphorbia  було  опи са но  ряд  так-
со нів  і  з  те ри то рії  Ук ра ї ни.  Се ред  віт чиз ня них 
бо та ні ків  до  цьо го  до лу чи ли ся  Ф.К.  Бі бер штейн 

(F.A.F.M.  von  Bieberstein,  1768–1826),  В.Г.  Бес сер 
(Wilibald Gottlieb von Besser, 1784–1842), В.М. Чер-
ня єв  (1794–1871),  Й.К.  Па чоський  (J.K.  Paczoski, 
1864–1942),  І.В.  Ар тем чук  (1898–1973),  І.Г.  Зоз 
(1903–1984),  І.В.  Кло ков  (1896–1981),  О.М.  Ду-
бо вик  (1935–1994)  (Czerniaёw,  1859;  Besser,  1816; 
Paczoski,  1891;  Klokov,  1955;  Dubovik,  1972,  etc.). 
Вар то  від мі ти ти,  що  ними  ж  були  опи са ні  види 
роду Euphorbia й з ін ших те ри то рій, типи яких те-
пер збе рі га ють ся в На ціо наль но му гер ба рії Ук ра ї-
ни (KW) – Гер ба рії Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо-
лод но го  НАН  Ук ра ї ни.  На прик лад,  Euphorbia 
caucasica  Dubovik  (holotypus,  складається  з  двох 
гербарних  листів:  KW  000022225,  KW  000022226), 
E. novorossica  Dubovik  (holotypus,  KW  000022214), 
E. pinetorum Dubovik  (holotypus,  KW  000022223), 
E. subhastifolia  Klokov  (holotypus,  KW  000022234), 
E. tanaitica  Paczosky (lectotypus,  KW  000022235)  та 
інші (Geltman, 2015; Shyian, 2015). 

У ро бо ті ви кла де ні ре зуль та ти оп ра цю ван ня ав-
тен тич них зраз ків роду Euphorbia з фон дів Гер ба рію 
KW, які ма ють сто су нок до так со нів, що були опи-
са ні з те ри то рії Ук ра ї ни. Низ ка з них оп ри люд не-
на нами впер ше у цій ро бо ті (hic designatus). На зви 
ви дів по да ні за абет кою, для кож ної з них на ве де но 
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про то лог, а та кож усі ви яв ле ні ав тен тич ні ма те ріа ли 
різ них ка те го рій (holo-, iso-, lecto-, syn-, paratypus, 
specimina  authentica  тощо)  із  пов ним  ци ту ван ням 
ори гі на лу  тексту  гер бар ної  ети кет ки  (гер бар них 
ети ке ток; першими наведені оригінальні етикетки, 
по  тому  додаткові  або  польові  етикетки  та  notae 
criticae, кожна з них виокремлена лапками) та за-
зна чен ням ав то рів, які  їх ви ді ли ли. В дуж ках вка-
за ний  но мер  (бар код)  ко лек ції.  За  не об хід ності 
ін фор ма ція  су про во джу єть ся  при міт кою.  Се ред 
до слі джу ва них  ма те ріа лів  на ве де но  зраз ки,  які 
стосуються  до  не  оп ри люд не ної  на зви  Euphorbia 
olgae Tkachik, in herb. З до слі дже ни ми матеріалами 
мож на оз на йо ми ти ся на сай ті JSTOR (https://plants.
jstor.org).  Типіфікацію  проводили  згідно  правил 
Між на род но го ко дек су но менк ла ту ри во до рос тей, 
гри бів  і  рос лин  (International  Code...,  2012;  http://
www.iapt-taxon.org/nomen/main.php)

1. Euphorbia bessarabica Klokov, 1955, Фл. УССР, 7: 
629, 146, fig. 26.

За про то ло гом: «Bessarabia, Kryniczki, 11.VI 1886, 
legit.  V.  Lipski.  In  herbario  Instituti  Botanici  Ac.  Sci. 
RSS Ucr. Kioviae conservatur».

Holotypus: «Euphorbia nicaensis All. var. glareosa MB. 
[forma] foliis latioribus. Бес са ра бия. Кри нич ка. 18.VI 
1886.  В.  Липський»,  «Euphorbia bessarabica Klokov. 
Ditio  Odessana,  distr.  Suvoroviensis,  pag.  Krynyczky, 
18.VI 1886. V. Lypskyj», «Euphorbia bessarabica Klokov, 
12.VII 1954. M. Klokov», KW 000022206.

Paratypus: «Бес са ра бия. Казанчук. 22.VI 1887. В. 
Липський», «Euphorbia bessarabica Klokov.  sp. nova. 
12.VII  1954,  M.  Klokov»,  «Specimina  authentica», 
«Paratypus, N. Shiyan,  25.11.2014», KW 000022207.

Specimen authenticum:  «Euphorbia leptocaula. 
Ми кол.,  бер.  Буга,  ме ж ду  М.  Ко ре ни хой  и  Ду-
до вой  Ха той.  09.V  1906»,  «Euphorbia leptocaula 
Boiss. При бе реж ний трав'яний степ. Одеська обл., 
око ли ці  м.  Ми ко лає ва.  09.V  1906.  О.  Яна та», 
«Euphorbia bessarabica Klokov.  18.XI  1950,  M. 
Klokov», «Paratypus, N. Shiyan, 25.11.2014, in herb.», 
KW 000022208.

При міт ка.  З  двох  зраз ків,  яки ми  ке ру вав ся  ав тор  при 
опи сі,  в  якості  типу  в  ла тинській  час ти ні  про то ло гу 
за зна че но  KW  000022206  (Klokov,  1955:  630).  При чо-
му,  М.  Кло ков,  по мил ко во  на во дить  в  тексті  дату  «11.
VI 1886» за мість «18.VI 1886», за зна че ної на ети кет ці до 
зраз ка. В об го во рен ні до виду ав тор пише про ще один 
зра зок  (KW  000022208),  який  ви зна чає  як  E. bessarabica 
Klokov, in herb., але так со но міч ний ста тус яко го все ж за-
ли ша єть ся до кін ця не з'ясованим, ос кіль ки ек зем п ля ри 
«зі бра ні лише з пуп'янками й не да ють че рез те пов но го 

уяв лен ня про рос ли ну». Ос кіль ки зра зок KW 000022208 
має  від по від не  ви зна чен ня  М.І.  Кло ко ва  і  цитований 
в  про то ло зі  (як  status  indefin.),  ми  роз гля дає мо  його  в 
якості  spec.  authent.  У  ро бо ті  Д.В.  Гельт ма на  (Geltman, 
2009)  по мил ко во  за зна че но,  що  вид  опи са но  з  те ри то-
рії Мол до ви. На справ ді с. Кри нич ки (Кри нич ка) зна хо-
дить ся в Балтсько му р-ні Одеської об лас ті Ук ра ї ни.

2. Euphorbia cretophila Klokov, 1955, Фл. УРСР, 7: 
629, 140, fig. 24.

За про то ло гом:  «RSS  Ucr.,  dit.  Staliniensis,  distr. 
Slavianskiensis  ad  flam.  Donetz  in  decliviis  cretaceis 
loco Montes Sanctae dicto, 23.VI 1938, legit Z. Ssova. 
In herbario Instituti Botanici Ac. Sci. RSS Ucr. Kioviae 
conservatur».

Holotypus:  «Ук ра їнський  інсти тут  ек спе ри мен-
таль ної фар ма ції. М. Хар ків. Ек спе ди ція по вив чен-
ню ди ких лі карських рос лин УРСР 1938 р. Euphorbia 
petrophila C.A. Mey. Cталинск[ая] об., Слав[янский] 
р. Горы Ар те ма. Правый бе рег р. Дон ца. На опушке 
дубов.  леса.  На  меловых  обнажениях,  много. 
цв.  пл.  23.VI  1938,  З.  Сова»,  «Euphorbia petrophila 
C.A.  Mey.  Cталинск[ая]  об.,  Слав[янский],  Свя-
то гор[ск],  прав[ый]  берег  Донца,  на  мелов[ых] 
обнажениях,  много,  на  опушке  дубового  леса. 
23.VI 1938, З. Сова», «Euphorbia cretophila Klokov. sp. 
nova. 12.VII 1954, M. Klokov», KW 000022209.

3.  Euphorbia kaleniczenkoi Czern. 1859, Консп. 
раст.  окр.  Харь ко ва  и  Укр.:  55,  «kaleniczenkii». 
≡ Euphorbia kaleniczenkii Czern. ex Trautv. 1884, Trudy 
Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada, 9: 159, nom. superfl.

За про то ло гом: «Charcov. frequens». 
Syntypus: «Euphorbia kaleniczenki. Hbt. Харьковъ. 

Julis  1853»,  «Syntypus,  G.    Boiko    &    N.    Shiyan,  
01.10.2016», KW 000122280.

При міт ка.  Вже  було  де кіль ка  спроб  ви ді ли ти  лек то-
тип  E. kaleniczenkoi.  Так,  у  2001  р.  М.М.  Фе до рон чук 
та  М.В.  Ше ве ра  як  та кий  по зна чи ли  в  гер ба рії  зра-
зок:  «Euphorbia.  Rramis  sterilibus  millis,  foliis  inferioribus 
[constanter],  [obtusila]  E. Esula  ?  [igroscitus].  Ун.  Сад.  in 
humusis et arenosis. 7.V 1853 [ети кет ку на пи са но В. Чер-
няє вим]»;  «Euphorbia kaleniczenkii  Czern.  24.XII  1965. 
О. Ду бо вик», KW 000022210. Хоча з тексту ети кет ки зро-
зу мі ло,  що  міс цем  збо ру  ма те ріа лу  є  м.  Хар ків,  та  пря-
мо го по си лан ня ав тор не зро бив. Тому фор маль но да ний 
ек зем п ляр  не  мож на  вва жа ти  ав тен тич ним.  Д.В.  Гельт-
ман  (Geltman,  1998)  об рав  лек то ти пом  зра зок  з  гер ба-
рію  LE:  «Charcovia,  non  rara»  з  при міт кою:  «Тип  этого 
так со на ясно обо зна чен не был… В ос нов ном фон де KW 
име ет ся не сколь ко об раз цов, собранных, судя по по чер-
ку на этикетках, Черняевым и помеченных «Charcovia», 
причем  не  все  они  достоверно  могут  быть  отнесены 
к  E. kaleniczenkii.  В  качестве  лектотипа  предлагается 
экземпляр… этикетка которого принадлежит Черняеву; 
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кроме  того,  на  ней  имеются  пометки  (например,  «cum 
E. esula  in  camprestribus»),  аналогичные  при ме ча ни ям, 
приведенным в про то ло ге». До слі див ши оз на че ні вище 
ма те ріа ли ко лек ції В.М. Чер няє ва (KW), нами ви яв ле но 
зра зок,  ети кет ка  до  яко го  (в  тому  чис лі  на зва  так со ну) 
на пи са на  осо бисто  ав то ром,  і  який  дос те мен но  мож на 
вва жа ти син ти пом.

4. Euphorbia klokovii Dubovik,  1973,  Укр.  бо тан. 
журн., 30, 1: 84, nom. nov., ≡ E. pseudovillosa Klokov, 
1955, Фл. УРСР, 7: 628, 148, рис. 23, nom. illeg., non 
Prodan.

За про то ло гом:  «RSS  Ucr.,  dit.  Czernovitziensis, 
distr.  Zastavniensis,  prope  pag.  Prilipcze,  in  decliviis 
steppaceis, 15.V 1952, legunt M. Klokov et I. Artemczuk. 
In herbario Instituti botanici Ac. Sci. RSS Ucr. Kioviae 
conservatur.  –  …З.Л.-С.  Чер ні вецька  обл.:  Застав-
нівський р-н, При лип че (!!)…».

Holotypus:  «Euphorbia pseudovillosa  Klokov.  Чер-
ні вецька  обл.,  Застав нянський  р-н,  с.  При лип-
че.  Вер те пи.  15.V  1952,  М.  Кло ков,  І.  Ар тем чик», 
«Euphorbia pseudovillosa Klokov. sp. nova. УССР, Чер-
но вец кая обл., Заставновский р-н, у с. При лип че. В 
ниж ней сред ней час ти степных скло нов карстовых 
во ро нок («вер те пов»), 15.V 1952. М. Кло ков, И. Ар-
тем чук», KW 000022231.

Paratypi: «Euphorbia villosa W.K. Чер ні вецька обл., 
око ли ці  м.  Чер нів ці.  Пра вий  бе рег  р.  Прут  (пів-
ніч ний схил). Се ред ня час ти на схи лу, яка по рос ла 
гус тим  і  буй ним  різ но трав'ям.  13.VI  1947.  Н.  Ко-
сець»,  «Euphorbia pseudovillosa  Klokov.  12.VII  1954. 
M.Klokov»,  «Paratypus.    N.    Shiyan,    24.01.2015», 
KW 00022230, KW 00022232. 

При міт ка. О.М.  Ду бо вик  (Dubovik,  1972)  за про по ну ва ла 
нову на зву для E. pseudovillosa Klokov, 1955, ос кіль ки ос тан-
ня є більш піз нім омо ні мом до E. pseudovillosa Prodan, 1953.

5. Euphorbia kotovii Klokov, 1977, Нов. сист. высш. 
и низш. раст. 1976: 102.

За про то ло гом:  «Reservatum  Naturale  Tauricum 
Civile,  Babuhan-jaila,  m.  Roman-kosh,  in  calcareis 
mobilibus alt. 1400 m, 19.VII 1955 (fructif.), M. Kotov, 
A.  Jevzerov  et  V.  Romanov  (KW).  –  Крымский 
Государственный  За по вед ник,  Ба бу ган-яй ла,  гора 
Ро ман-кош,  осыпи  из вест ня ков  на  выс.  1400  м, 
19. VII 1955 (с плод.), М. Ко тов, А. Ев зе ров, В. Ро-
ма нов (KW)».

Holotypus:  «Euphorbia petrophila C.A.  Mey. 
Крымский Государственный Заповедник, Бабуган 
Яйла,  г.  Роман-Кош,  осыпи  известняков  на  выс. 
1400 м. 19. VII 1955. М. Ко тов, А. Ев зе ров, В. Ро-
ма нов»,  «Euphorbia jailae  Klokov.  17.  XI  1972. 

M.  Klokov»,  «Euphorbia kotovii  Klokov.  Typus! 
15.05.1991. Д. Гельт ман», KW 000022213. 

Specimen authenticum: «non  Тип.  Euphorbia 
petrophila C.A.  Mey. Крымский  Государственный 
Заповедник,  Бабуган  Яйла,  известняки  на  высоте 
1380  м.  8.VII.1955.  М.  Котов,  А.  Евзеров,  В. 
Романов», «Euphorbia kotovii Klokov. [197_. s. det.] », 
KW 000022211, KW 000022212. 

6. Euphorbia olgae Tkachik, in herb.
Зраз ки: «При кар пат тя.  Іва но-Фран ківська  обл., 

Рож ня тівський р-н, око ли ці с. Бар ло ги. Пі сля лі со-
ві різ но трав но-зла ко ві луки в до ли ні р. Лом ни ці. 20 
лип ня 1981. В.П. Тка чик», «Euphorbia olgae Tkachik. 
Typus.  28.VIII  1981,  В.П.  Тка чик»,  «Holotypus», 
KW  000022219;  «При кар пат тя.  Іва но-Фран-
ківська обл., Рож ня тівський р-н, око ли ці с. Бар ло-
ги. Пі сля лі со ві різ но трав но-зла ко ві луки в до ли ні 
р. Лом ни ці. 20 лип ня 1981. В.П. Тка чик», «Isotypus» 
KW 000022220, KW 000022221, KW 000022222. 

При міт ка.  За  на ши ми  ві до мостя ми  ця  на зва  не  була 
ефек тив но оп ри люд не на, а ві до ма лише за  гер бар ни ми 
зраз ка ми.

7. Euphorbia pseudoglareosa Klokov,  1955, 
Фл. УРСР, 7: 630, 148.

За про то ло гом:  «RSS  Ucr.  dit.  Chmelnitzkiensis, 
distr.  Czemerovetzkiensis,  prope  pag.  Kutkivtzi,  legit 
Jankovskij. In herbario Instituti botanici Ac. Sci. RRS 
[RSS]  Ucr.  Kioviae  conservatur.  –  …З.Л.-С.  Хмель-
ницька  обл.:  Че ме ро вецький  рн,  Кут ків ці,  (То-
ківський!) ...».

Holotypus: «Euphorbia glareosa M.B. Ка ме нец кий 
окр., с. Кутковцы на тол тре «За мок». 26.VIII 1928, 
К.С. Ян ков ский», «Euphorbia pseudoglareosa Klokov. 
6.VIII 1958. M. Klokov», «Holotypus» KW 000022227.

Specimina authentica: «Euphorbia glareosa M.B. Из-
ма иль ская  обл.,  Но во ива нов ский  р-н,  с.  За ду на-
ев ка, у р. Кир гиж, глинистые склоны. 17. VI 1952. 
М.Ко тов,  Г.  Куз не цо ва»,  «Euphorbia pseudoglareosa 
Klokov. 6. VIII 1958. M. Klokov», KW 000022228.

«Euphorbia glareosa  M.B.  Мол дав ская  АСР, 
с.  Ташлык,  окр.  г.  Гри го рио по ля,  по  р.  Днест-
ру,  извесняковые  склоны.  22.  VI  1952.  М.Ко тов, 
Г.  Куз не цо ва»,  «Euphorbia pseudoglareosa  Klokov. 
6. VIII 1958. M. Klokov», KW 000022229.

При міт ка.  Зраз ки  KW  000022228  та  KW  000022229  ми 
роз гля дає мо  як  ав тен тич ні,  тому  що  саме  про  них  ав-
тор  пи сав:  «Зуст рі ча єть ся,  оче вид но,  і  далі  на  за хід  в 
Одеській обл., ві до мий з су між них ра йо нів Молдавської 
РСР…» (Klokov, 1955).
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8. Euphorbia pseudovillosa Klokov, 1955, Фл. УРСР, 
7: 628, 148, рис. 23, nom.  illeg., non E. pseudovillosa 
Prodan. 1953, in Savul. Fl. Reipubl. Popul. Roman. 2: 
674. ≡ Euphorbia klokovii Dubovik, 1973, Укр. бо тан. 
журн., 30(1) 84, nom. nov.

При міт ка. Ди вись Euphorbia klokovii Dubovik.

9. Euphorbia tristis M. Bieb. ex Besser,  1816, Cat. 
Hort. Cremen.: 57, emend. M. Bieb; 1819, Fl. Taur.-
Cauc.  3:  326. ≡  Euphorbia  tristis  M. Bieb. ex Besser 
(1815) Ind. Hort. Crem. Suppl. 4: 27, nom. nud. 

За протологом: «Nomen a colore fusco nectariorum 
desumptum».

Lectotypus (D. Geltman, 1998; D. Geltman, 22.XI 
1995,  in  herb.):  «Euphorbia ...  a  Podolia  Suppl.  III. 
Bitte u[m] Retour»; «Euphorbia tristis Bess. ex Bieb.», 
KW 000000122281.

10. Euphorbia tyraica Klokov et Artemczuk, 1955, в 
Кло ков, Фл. УРСР, 7: 631, 155, рис. 30.

За про то ло гом:  «RSS  Ucr.,  dit.  Czernovitziensis, 
distr.  Zastavniensis,  prope  pag.  Zvynjacze,  in  declivii 
calcareis  ad  Tyram,  15.V  1952,  legunt  M.  Klokov  et 
I. Artemczuk. In herbario Instituti botanici Ac. Sci. RSS 
Ucr. Kioviae conservatur. – З.Л.-С. Чер ні вецька обл.: 
Застав нівський рн, Зви ня че (!!)». 

Holotypus: «Euphorbia tyraica Klokov et Artemczuk 
sp.  nov.  RSS  Ucr.  Ucrainia  bucoviensis.  Ditio 
Czernivtziensis,  districtus  Zastavniensis,  prope 
pag.  Zvynjacze.  In  triente  inferiore  declivii  calcarei 
ad  Tyram.  15.V  1952.  Legunt  et  determinaverunt 
M.  Klokov  et  I.  Artemczuk»,  «typus  specieі  Чер-
нів[вецька]  обл.  Зви ня че.  15.V  1952.  [Кло ков,  Ар-
тем чук]», KW 000022236.

Specimina authentica:  «Euphorbia. Чер ні-
вецька  обл.:  Застав нівський  рн,  c.  Сви ня че.  Беріг 
Дніст ра. Ниж ня час ти на схи лів. 15.V 1952. М. Кло-
ков, І. Ар тем чук», KW 000075764. 

«Euphorbia. Чер ні вецька  обл.:  Застав нівський 
рн,  c.  Сви ня че.  Бе ріг  Дніст ра,  вни зу  на  схи лах. 
15.V 1952. М. Кло ков, І. Ар тем чук», KW 000075763. 

При міт ка. Зраз ки з око лиць м. За лі щи ки, про які йдеть ся 
мова у при міт ці до ук ра їнської час ти ни про то ло гу виду 
(«...за рос ті  в  ниж ній  час ти ні  гіп со вих  від сло нень  над 
Дніст ром про ти За лі щи ків» (Klokov, 1955: 157)) у гербарії 
не  виявлені.  Але  існують  повторні  збори  М.  Клокова  з 
locus classicus за 1958 р., а саме:

«Euphorbia tyraica  Klokov  et  Artemczuk.  Тер но-
пільська  обл.,  окол.  За лі щи ків.  Кам'яні  схи ли  над 
Дніст ром  про ти  с.  Пе чор ни.  28.IV.1958.  М.  Кло-
ков»,  KW  000075710,  KW  000075713,  KW  000075714, 

KW  000075715,  KW  000075716,  KW  000075717, 
KW 000075718 .

«Euphorbia tyraica  Klokov  et  Artemczuk.  Тер но-
пільська обл., За лі щицький р-н, за хід ні кам'янисті схи-
ли  в  окол.  За лі щи ків  про ти  с.  Пе чор не.  28.IV  1958.  М. 
Кло ков»,  «г.  За ле щи ки.  Западные  каменистые  склоны 
к  р.  Днестр  про тив  с.  Пе чор ное.  28.IV  1958»,  «[…] 
filiscum lasi pubescens, glandulae submarginatae. Euphorbia 
tyraica  Klokov  et  Artemczuk.  4.VIII  1958.  M.  Klokov», 
KW 000075711, KW 000075712.

«Euphorbia tyraica  Klokov  et  Artemczuk.  Тер но-
пільська  обл.,  За лі щи ки  –  Пе чер не.  Кам'яні  схи ли 
над  Дніст ром.  29.IV  1958.  М.  Кло ков»,  KW  000075719, 
KW 000075720.

«Euphorbia tyraica  Klokov  et  Artemczuk.  Тер но-
пільська обл., За лі щицький р-н, с. Пе чер не. За хід ні кру-
ті  кам'ян.  схи ли  над  Дніст ром.  13.V  1958.  М.  Кло ков», 
KW 000075721, KW 000075722.

11. Euphorbia virgultosa Klokov, 1955, Фл. УРСР, 7: 
631, 163, fig. 32.

За про то ло гом:  «RSS  Ucr.  Kiovia,  in  decliviis 
ripariis borysthenicis, 15.VI 1950, legunt M. Klokov et 
S. Anfilova. In herbario Instituti botanici Ac. Sci. RSS 
Ucr. Kioviae conservatur. – Київ, парк, кру ті схи ли 
ста ро го  дніп ровсько го  бе ре га,  15.VI  1950.  Зі бра-
ли  М.  Кло ков  та  Ан фі ло ва.  Збе рі га єть ся  в  Киє ві, 
Інсти тут бо та ні ки АН УРСР». 

Holotypus:  «Typus  speciei.  Euphorbia virgultosa 
Klokov  sp.  nov.  Kiovia.  In  decliviis  ad  Borysthenem 
in  horto  urbica.  15.VI  1950.  Legunt  M.  Klokov  et 
S. Anfilova», KW 000022239. 

Isotypi:  «Euphorbia virgultosa  Klokov.  Киев,  парк. 
На  крутых  скло нах  к  Дніп ру  в  пар ке.  15.VI  1950. 
М. Кло ков, С. Ан фі ло ва», «Euphorbia virgultosa Klok. 
sp.  nova.  10.VII  1954.  M.  Klokov»,  KW  000022237, 
KW  000022240;  «Euphorbia virgultosa  Klokov.  Київ. 
Схи ли кру то го бе ре гу Дніп ра в пар ку. 15.VI 1950. М. 
Кло ков,  С.  Ан фі ло ва»,  «Euphorbia virgultosa  Klok. 
sp.  nova.  10.VII  1954.  M.  Klokov»,  KW  000022238, 
KW 000075617.

Specimen authenticum:  «Euphorbia virgultosa  Klok. 
Схи ли  в  пар ку  над  Дніп ром.  Київ.  15.VI  1950. 
М. Кло ков», KW 000075744.

При міт ка.  Зра зок  KW  000075744,  який  з  фор маль них 
при чин  ми  на во ди мо  тут  в  якості  specimina  authentica, 
фак тич но є ізо ти пом, ос кіль ки текст ети кет ки за змістом 
ана ло гіч ний го ло ти пу, дата збо ру спів па дає, а дру гий ко-
лек тор, ймо вір но, про пу ще ний по мил ко во.

12. Euphorbia volhynica Besser ex M. Racibiborski, 
1921, Fł. Polska, 2: 107. 

За про то ло гом: «Suche halawy Wołynia i Podola».
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Lectotypus (Geltman, 1998; D. Geltman, L. Kritska, 
M.  Shevera,  29.11.2000,  in  herb.):  «Euphorbia mollis 
Gmel.  in  Podolia  et  Volhynia»;  «Euphorbia volhynica 
Besser  ex  M.  Raciborsky,  29.XI  2000.  Д.  Гельт ман, 
Л.  Криц кая,  М.  Ше ве ра»,  «Lectotypus  Euphorbia 
volhynica Besser ex M. Raciborsky», KW 000122285.

Specimina authentica:  «Euphorbia  […] ex  [Etscher.] 
[…lbi]  flos masculus pentapetabus»; «Euphorbia mollis 
Enum  Volh.»;  «Euphorbia volhynica Bess.  Specimina 
authentica! 1950. M. Klokov», KW 000122282.

«Euphorbia  mollis?  Gmel.»;  «Euphorbia volhynica 
Bess.  Specimina  authentica!  1950.  M.  Klokov», 
KW 000122283.

[без  ети кет ки]  «Euphorbia volhynica Bess.  Typus 
specei! 1950. M. Klokov», KW 000122284.

При міт ка.  У  гер ба рії  та кож  збе рі га єть ся  зра зок,  який 
М.В. Кло ков по зна чив на ети кет ці як «Euphorbia volhynica 
Bess. Typus speciei! 1950. M. Klokov» (KW 000122284), од-
нак нія ких  ін ших ети ке ток, або над пи сів на цьо му гер-
бар но му ар ку ші нема. Д.В. Гельт ман у 1998 р. (Geltman, 
1998)  щодо  E. volhynica  опуб лі ку вав  таке:  «Lectotypus: 
(KW  –  herb.  Besseri)  –  Klokov,  in  sched.  1950  («typus»), 
Geltman,  h.l.  Один  из  экземпляров,  определённых  как 
E. mollis в Гер ба рии В.Г. Бес се ра по ме чен М.В. Клоковым 
в 1950 г. как «тип». Этот экземпляр фак ти че ски яв ля ет ся 
лек то ти пом». Од нак, у гер ба рії збе рі га ють ся три зраз ки, 
по зна че ні як E. mollis. На двох з них ети кет ка «Euphorbia 
volhynica Bess. Specimina authentica! 1950. M. Klokov», на 
третьо му при мі ток М.В. Кло ко ва нема. З цьо го не зро-
зу мі ло, який зра зок мав на ува зі Д.В. Гельт ман. У 2000 р. 
Д.В. Гельтман, Л.І. Крицька та М.В. Шевера ви ді ли ли як 
лек то тип саме тре тій зра зок (KW 000122285).

По дя ки.

Автори висловлюють щиру подяку чл.-кор., д.б.н., 
проф. С.Л. Мо ся кі ну за консультації з номенк ла-
тур них пи тань та доценту Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова к.б.н. Т.В. Васильєвій 
і ад'юнкту Університету Адама Міцкевича в Познані 
д-ру габіл. З. Цельці за допомогу у пошуку лі те ра ту ри.
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Шиян Н.М., Бойко Г.В. Типи таксонів роду Euphorbia 
(Euphorbiaceae), описаних із території України, що 
зберігаються у Національному гербарії України (KW). – 
Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 516–521.

Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна

Наведено  анотований  список  типових  зразків  12  так-
сонів  роду  Euphorbia (Euphorbiaceae)  описаних  з  тери-
торії  України,  що  зберігаються  в  Національному  гер-
барії  України  (KW)  –  Гербарії  Інституту  ботаніки  імені 
М.Г. Холодного НАН України. Для кожного таксону вка-
зані номенклатурна цитата, типові зразки із зазначенням 
категорії. Всього виділено 14 типових зразків, з них: 7 го-
лотипів,  2  ізотипи,  2  лектотипи,  1  синтип,  2  паратипи,  
також 14 автентиків. 

Ключові слова: Euphorbia, тип виду, типифікація, 
Національний гербарій України, KW

Шиян Н.Н., Бойко А.В. Типы таксонов рода Euphorbia 
(Euphorbiaceae), описанных с территории Украины, 
хранящиеся в Национальном гербарии Украины (KW). – 
Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 516–521.

Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

Приведен  аннотированный  список  типовых  образцов 
12 таксонов рода Euphorbia (Euphorbiaceae) описанных с 
территории  Украины,  которые  хранятся  в  Националь-
ном гербарии Украины (KW) – Гербарии Института бо-
таники имени Н.Г. Холодного НАН Украины. Для каж-
дого таксона указаны номенклатурная цитата,  типовые 
образцы  с  обозначением  категории.  Всего  выделено  14 
типовых образцов, из них: 7 голотипов, 2 изотипа, 2 лек-
тотипа, 1 синтип, 2 паратип, а также 14 автентиков. 

Ключевые слова: Euphorbia, тип вида, типификация, 
Национальный гербарий Украины, KW
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КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ ТА БІОТОПІВ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ. 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Didukh  Ya.P.,  Dubyna  D.V.,  Chusova  O.O.  Classification of vegetation and habitats: problems, solutions, prospects.  
The Second Ukrainian Scientific-theoretical Conference. Ukr. Bot. J., 2016, 73(5): 522–530.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine 
2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

Abstract. Results of the Second Ukrainian Scientific-theoretical Conference “Classification of vegetation and habitats 
of Ukraine as a scientific basis for biodiversity conservation” held on March 14–15, 2016 are presented. The Conference 
was organized by M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine (Department of Geobotany and Ecology) and 
the Ukrainian Botanical Society (section of Geobotany and Ecology). There were three main topics of the presentations 
at the Conference: classification of vegetation of Ukraine in the context of preparation of large-scale classification of 
vegetation of Europe (EuroChecklist) and the Checklist of vegetation of Ukraine; development of  the syntaxonomic 
database (UkrVeg) as a basis of the vegetation and habitat classification of Ukraine and its integration into  European 
Vegetation Archive (EVA), Global Index of Vegetation-Plot Database (GIVD); habitats of Ukraine, their classification, 
use in ecological network functioning, biodiversity conservation and counteraction of negative effects on the environment. 
The conference revealed a number of problems that need to be solved. It is necessary to create a complete database of 
geobotanical descriptions of vegetation of Ukraine (UkrVeg), which would represent all classes of vegetation and unified 
key concepts, terms, definitions regarding the habitats and other categories. The Conference adopted a resolution and 
outlined the main directions of geobotany in Ukraine.  

Key words: conference, classification, vegetation, habitats, problems, prospects, Ukraine

14–15 бе рез ня 2016 р. від бу ла ся Все ук ра їнська нау-
ко во-тео ре тич на кон фе рен ція «Кла си фі ка ція рос-
лин ності  та  біо то пів  Ук ра ї ни  як  нау ко ва  ос но ва 
збе ре жен ня  біо різ но ма ніт тя»,  ор га ні зо ва на  від ді-
лом гео бо та ні ки та еко ло гії Інсти ту ту бо та ні ки ім. 
М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни та сек ці єю гео бо та ні-
ки і еко ло гії Ук ра їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва. 
У ро бо ті фо ру му бра ли участь понад 50 нау ков ців 
(у т. ч. 7 док то рів та 30 кан ди да тів наук), ас пі ран ти 
й сту ден ти ки ївських ву зів, а та кож спів ро біт ни ки 
не уря до вих еко ло гіч них ор га ні за цій Ук ра ї ни. Вони 
представ ля ли нау ко ві ус та но ви НАН Ук ра ї ни, вищі 
нав чаль ні за кла ди та при ро до охо рон ні ор га ні за ції 
різ них ре гіо нів Ук ра ї ни. На кон фе рен цію за про си-
ли клю чо во го ек спер та Єв ро сою зу з пи тань при ро-
до охо рон но го  за ко но давст ва  сло вацько го  біо ло га 
Яна  Шеф фе ра.  Він  під крес лив  важ ли вість  до слі-
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джень рос лин ності та біо то пів на те ри то рії Ук ра ї ни 
й роз роб ку їх кла си фі ка цій, ос кіль ки для За хід ної 
Єв ро пи такі пов но мас штаб ні ро бо ти вже про ве де-
ні. На ос но ві за слу ха но го ма те ріа лу та об го во рень 
були  під ве де ні  під сум ки  про ве де них  на  сьогодні 
ро біт та на мі че ні пла ни з по даль шо го роз ви тку цих 
до слі джень. У да ній пуб лі ка ції ав то ри ві ді йшли від 
фор ма ту  при йня то го  для  хро нік,  тому  ма те ріа ли 
ок ре мих до по ві дей на ве де ні більш роз гор ну то.

Ві таль ним  сло вом  кон фе рен цію  від кри ла 
заступ ник  ди рек то ра  з  нау ко вих  пи тань  Інсти-
ту ту  бо та ні ки  ім.  М.Г.  Хо лод но го  НАН  Ук ра ї ни 
д-р біол. наук О.М. Ви но гра до ва, яка під крес ли ла 
ак ту аль ність  про ве ден ня  фо ру му,  нау ко ву  зна чу-
щість пи тань в ас пек ті су час них ме гатранс фор ма-
цій нав ко лишньо го при род но го се ре до ви ща, по ба-
жа ла її учас ни кам плід ної ро бо ти.
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На  кон фе рен ції  роз гля да ли ся  такі  те ми:  кла си-
фі ка ція рос лин ності Ук ра ї ни в кон тексті під го тов-
ки  ши ро ко мас штаб ної  кла си фі ка ції  рос лин ності 
Єв ро пи  (EuroChecklist)  та  Про дро му су  рос лин-
ності  Ук ра ї ни;  ство рен ня  син так со но міч ної  бази 
да них (UkrVeg) як ос но ви роз роб лен ня кла си фі ка-
ції рос лин ності та біо то пів Ук ра ї ни та її ін те гра ція 
до European Vegetation Archive (EVA), Global Index 
of Vegetation-Plot Data base (GIVD); біо то пи Ук ра ї-
ни, їхня кла си фі ка ція для не об хід но го функ ціо ну-
ван ня еко ме ре жі й збе ре жен ня біо різ но ма ніт ності 
та про ти дії впли ву не га тив них на слід ків змін дов-
кіл ля. Всьо го було за слу ха но 29 до по ві дей.

Ро бо ту кон фе рен ції роз по чав чл.-кор. НАН Ук-
ра ї ни  Я.П.  Ді дух  до по від дю  «До сяг нен ня  та  пер-
спек ти ви роз ви тку кла си фі ка ції рос лин ності в Ук-
ра ї ні». Він де таль но зу пи нив ся на ета пах роз ви тку 
еко ло го-фло ристич ної  кла си фі ка ції  в  Єв ро пі  і, 
зок ре ма в Ук ра ї ні, про вів по рів нян ня фло ристич-
ної і до мі нант ної кла си фі ка цій, про ана лі зу вав їхні 
пе ре ва ги  і  не до лі ки.  На  його  дум ку,  су час на  кла-
си фі ка ція рос лин ності ґрун ту єть ся на ос но ві кіль-
кіс ної  оцін ки  мно жин ності  ви дів  пев них  це но зів 
та  їхньо го спів від но шен ня, тому во на трак ту єть ся 
як сис те мо ло гіч на та по лі те тич на. При цьо му від-
бу ва єть ся  оцін ка  не  лише  внут рішньої  ор га ні за ції 
це но зів, а й від но шен ня їх до зов ніш ніх еко ло гіч-
них чин ни ків. Таке роз ши рен ня сфе ри гео бо та ніч-
ної  кла си фі ка ції  оз на чає  пе ре хід  її  від  кла си фі ка-
ції  це но зів  до  кла си фі ка ції  еко систем  (біо то пів), 
для чого ви ко ристо ву ють ся про гра ми TWINSPAN, 
JUICE та ар се нал су час них ме то дів.

Особ ли вий  ін те рес  ви кли ка ли  уза галь нюю-
чі  ма те ріа ли  з  син так со но мії  рос лин ності  Єв ро пи 
та  пе ре лік  син так со нів,  опи са них  з  те ри то рії  Ук-
ра ї ни  та  при йня тих  як  ва лід ні  у  EuroVegChecklist. 
Я.П. Ді дух за зна чив, що роз роб лен ня кла си фі ка ції 
рос лин ності  є  три ва лим  про це сом  і  ви ма гає  пев-
них  ор га ні за цій них  за хо дів.  Сьо го дні  така  ро бо та 
ко ор ди ну єть ся  в  рам ках  EVS  (Europian  Vegetation 
Survey), що була за сно ва на в 1992 р. Під го тов ле но 
Про дро мус  рос лин ності  Єв ро пи  (Mucina,  1997), 
яка вклю чає 140 кла сів, 377 по ряд ків, 1299 сою зів. 
Гео бо та ні ки  Ук ра ї ни  (33  ав то ри)  опи са ли  4  но вих 
для нау ки кла си, 9 по ряд ків, 102 сою зи, з яких було 
при йня то  як  ва лід ні  4  но вих  по ряд ки  і  44  сою зи. 
Ук ра їнські вче ні та кож бе руть участь у роз роб лен-
ні  кла си фі ка ції  ок ре мих  син так со нів.  Од нак,  як 
за ува жив  до по ві дач,  по  ба гатьох  син так со нах  ще 
мало  ін фор ма ції  і  не дос татньо  від по від них  спе-

ціа лістів. До по відь була за вер ше на ана лі зом ак ту-
аль них  про блем  гео бо та ні ки  на  най ближ чі  10–20 
ро ків. Най важ ли ві ши ми се ред них є: про дов жен ня 
уні фі ка ції  по нять,  під хо дів,  баз  да них  для  ви ко-
ристан ня  їх  у  по рів няль но му  ана лі зі  та  з'ясуванні 
за ко но мір ностей ор га ні за ції рос лин но го по кри ву; 
оцін ка  різ но ма ніт ності  син так со нів,  їх ній  по рів-
няль ний  ана ліз  на  ос но ві  кла си фі ка ції,  ор ди на ції 
та  ін ших  су час них  ме то дів;  різ но мас штаб не  кар-
то гра фу ван ня з ме тою ві доб ра жен ня ре гіо наль них 
змін  рос лин но го  по кри ву,  ство рен ня  се рії  карт  та 
ат ла сів,  роз роб лен ня  пи тань  гео бо та ніч но го  ра-
йо ну ван ня  та  уточ нен ня  іс ную чо го;  до слі джен ня 
ор га ні за ції, струк ту ри, функ ціо ну ван ня це но зів на 
ос но ві ана лі зу це но по пу ля цій; до слі джен ня флук-
туа цій них змін, сук це сій та ево лю цій них про це сів 
на  ос но ві  мо ні то рин гу;  роз роб лен ня  пи тань  охо-
ро ни, збе ре жен ня та не ви снаж но го ви ко ристан ня 
рос лин них  ре сур сів  на  за са дах  ста ло го  роз ви тку. 
Я.П.  Ді дух  ок рес лив  та кож  наступ ні  пер шо чер го-
ві  зав дан ня:  роз роб лен ня  ну ме рич ної  по ліе тич ної 
кла си фі ка ції  рос лин них  уг ру по вань  та  біо то пів, 
ви дан ня  «Про дро му су  рос лин ності  Ук ра ї ни»,  під-
го тов ка  чер го вих  то мів  «Рос лин ність  Ук ра ї ни»  та 
«Біо то пи  Ук ра ї ни»,  оцін ка  різ но ма ніт ності  уг ру-
по вань,  роз роб лен ня  кла си фі ка ції  біо то пів,  під-
го тов ка  «Чер во но го  спи ску  біо то пів  Ук ра ї ни»  як 
ос но ви  роз бу до ви  еко ме ре жі  Ук ра ї ни  (ор га ні за ції 
при род но-за по від них об'єктів, їх ме недж мен ту) та 
NATURA-2000, Сма ра гдо вої ме ре жі, роз роб лен ня 
ре жи мів збе ре жен ня ви дів та еко систем.

До по відь  Д.В.  Ду би ни  і  Т.П.  Дзю би  була  при-
свя че на пи тан ню під го тов ки ви дан ня «Про дро мус 
рос лин ності  Ук ра ї ни»  в  ас пек ті  ін те гра ції  до  кла-
си фі ка ції рос лин ності Єв ро пи. Ав то ри за зна чи ли, 
що у біль шості кра їн Єв ро пи про дро му си рос лин-
ності  й  син так со но міч ні  схе ми  вже  роз роб ле ні, 
ство ре ні  їхні  веб-сай ти.  Вони  ви ко ристо ву ють ся 
для ви яв лен ня біо- та ланд шафт но го різ но ма ніт тя, 
з'ясування  еко ло го-гео гра фіч ної  спе ци фі ки,  вста-
нов лен ня  при род ної  та  ан тро по ген ної  ди на мі ки 
рос лин ності, для кар ту ван ня, про ве ден ня ти по ло-
гії зе мель, роз роб лен ня ефек тив них за хо дів охо ро-
ни та не ви снаж но го ви ко ристан ня при род них ре-
сур сів,  а  та кож  їхньо го  від нов лен ня.  Про дро му си 
ви щих син так со нів рос лин ності Єв ро пи пе ріо дич-
но онов лю ють ся (Mucina, 1997; Rodwell et al., 2002 
та ін.). 

Ус піш ній ін те гра ції роз роб ле ної в Ук ра ї ні кла си-
фі ка ції рос лин ності до між на род ної сис те ми син-
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так со но міч них оди ниць, зок ре ма Про дро му су рос-
лин ності Єв ро пи, на дум ку ав то рів, має пе ре ду ва ти 
кри тич ний ана ліз і пе ре гляд на працьо ва них ма те-
ріа лів.  Ук ра їнськи ми  фі то це но ло га ми  сфор мо ва ні 
ве ли кі  бази  да них  гео бо та ніч них  опи сів  із  засто-
су ван ням  спе ці аль них  між на род них  гео бо та ніч-
них  про грам,  зок ре ма  TURBOVEG,  TWINSPAN, 
Juice  та  ін.  Це  до зво ли ло  здій сни ти  пев ний  вне-
сок до сис те ми кла си фі ка ції рос лин ності Єв ро пи, 
з'ясувати міс це син так со нів рос лин ності Ук ра ї ни в 
ній та вирішити пи тан ня тео ре тич но го і при клад-
но го  на прям ку.  Під го тов ле ний  ук ра їнськи ми  гео-
бо та ні ка ми  «Про дро мус  рос лин ності  Ук ра ї ни»  є 
су час ним пов ним кри тич ним зве ден ням з син так-
со но мії рос лин ності Ук ра ї ни на ос но ві прин ци пів 
еко ло го-фло ристич ної кла си фі ка ції з ура ху ван ням 
і  по рів нян ням  єв ро пейських  син так со но міч них 
схем. Цьо му ви дан ню пе ре ду ва ли чис лен ні пуб лі-
ка ції, здій сне ні на ос но ві більш ніж 30-річ них до-
слі джень  син так со но мії  лі со вої,  сте по вої,  луч ної, 
бо лот ної,  га ло фіт ної,  ви щої  вод ної,  піо нер ної, 
хаз мо фіт ної  та  си нан троп ної  рос лин ності  Ук ра ї-
ни.  Про дро мус  є  ре зуль та том  спіль ної  ро бо ти  до-
слід ни ків  різ них  ус та нов.  У  цій  ро бо ті  на ве де на 
кла си фі ка цій на  схе ма  рос лин ності  Ук ра ї ни,  ви-
світ ле но  роз ви ток  син так со но міч них  до слі джень 
рос лин ності  Ук ра ї ни  на  ос но ві  ме то ду  Ж.  Бра ун-
Блан ке  та  роз гля ну то  особ ли вості  кла си фі ка цій-
них оди ниць рос лин ності ви щих ран гів по рів ня но 
з єв ро пейськи ми. На сьо го дні про дро мус вклю чає 
68 кла сів, 120 по ряд ків, 225 сою зів і 955 асо ціа цій. 
Струк ту ра  Про дро му су  ві доб ра жає  ва лід ні  та  си-
но ні міч ні  на зви,  ранг,  ді аг ностич ні  види,  умо ви 
міс цез ростань  (си не ко ло гія),  по ши рен ня  в  Ук ра-
ї ні  (син хо ро ло гія),  син со зо ло гіч ний  ста тус  уг ру-
по вань, лі те ра тур ні дже ре ла (у т. ч. про то ло ги). До 
ха рак те ристи ки син так со нів ви щих і се ред ніх ран-
гів та кож вклю че ні їх еко ло го-гео гра фіч ні особ ли-
вості.

За галь на  ха рак те ристи ка,  по ши рен ня  та  особ-
ли вості  еко ло гіч них  умов  міс цез ростань  син так-
со нів  на ве де ні  з  ви ко ристан ням  при йня тих  під-
хо дів (Rodwell et al., 2002; Chytrý et al., 2007, 2009, 
2011)  та  з  ура ху ван ням  ма те ріа лів  ін ших  пуб лі-
ка цій.  За  ав то ра ми  збе ре же на  їхня  кон цеп ція  об-
ся гу,  струк ту ри  та  на зви  кла сів.  Но менк ла ту ра 
так со нів  на ве де на  за  «Vascular  plants  of  Ukraine.  A 
nomenclatural  checklist»  (Mosyakin,  Fedoronchuk, 
1999),  на зви  син так со нів  –  від по від но  до  третьо-
го ви дан ня «International Code of Phytosociological 

Nomenclature»  (Weber et al., 2000), а си но ні ми – з 
по си лан ням  на  від по від ні  стат ті  да но го  Ко дек су. 
Син со зо ло гіч ний  ста тус  уг ру по вань  ви зна че ний 
за  сту пе нем  їхньої  рід кіс ності  на  те ри то рії  Ук ра ї-
ни, рід кіс ності  їх ніх біо то пів згід но до Ди рек ти ви 
Ради  Єв ро пи  92/43/ЄЕС  (Council  Directive,  1992) 
та  з  ура ху ван ням  участі  ра ри тет них  ви дів.  У  спи-
ску лі те ра ту ри на ве де ні біб ліо гра фіч ні дані про то-
ло гів та пуб лі ка цій щодо при ве де них син так со нів. 
Скла де на комп'ютерна струк ту ра бази да них син-
так со нів  рос лин ності  Ук ра ї ни.  Роз роб ле ний  WEB 
ін тер фейс для управ лін ня нею. За реєст ро ва но сайт 
http://prodromus.org.ua/,  на  яко му  роз мі щу ють ся 
ви ще вка за ні ма те ріа ли.

Ок рім  го лов ної  мети  –  за без пе чи ти  ком плекс-
ний  і  сис те ма тич ний  ка та лог  і  опис  ук ра їнських 
рос лин них  уг ру по вань,  Про дро мус,  на  дум ку  ав-
то рів,  буде  ви ко риста ний  як  ос но ва  для  нау ко вих 
до слі джень, пов'язаних із кла си фі ка ці єю біо то пів, 
ви яв лен ням  за леж ності  фор му ван ня  рос лин них 
уг ру по ваннь  від  еко ло гіч них  фак то рів,  які  впли-
ва ють на їх ній склад і по ши рен ня, для фі то ін ди ка-
ції, мо ні то рин гу та ме недж мен ту ста ну рос лин но го 
по кри ву, для його охо ро ни, збе ре жен ня та від нов-
лен ня  рос лин них  уг ру по вань.  Син так со но міч ні 
по бу до ви  мож на  буде  ви ко ристо ву ва ти  та кож  для 
фор му ван ня  при род но-за по від ної  ме ре жі  та  еко-
ме ре жі  Ук ра ї ни,  скла дан ня  Про дро му су  рос лин-
ності Єв ро пи, під го тов ки чер го вих то мів ви дан ня 
«Рос лин ність  Ук ра ї ни»  та  «Зе ле ної  кни ги  Ук ра ї-
ни»,  для  від нов лен ня  рос лин но го  по кри ву,  вив-
чен ня сук це сій них та адап та цій них про це сів, вста-
нов лен ня за ко но мір ностей роз ви тку еко систем та 
з'ясування шля хів управ лін ня ними. Ав то ри та кож 
під крес ли ли,  що  сьо го дні  біль шість  ро біт,  при-
свя че них  фло ристич ній  кла си фі ка ції  рос лин ності 
Ук ра ї ни,  ма ють  ін вен та ри за цій ний  ха рак тер.  У 
по даль шо му  пот ріб ний  пе ре гляд  опи са них  син-
так со нів та оцін ка  їх об ся гів  із засто су ван ням но-
віт ніх ме то дів кіль кіс но го ана лі зу. По діб ні ро бо ти 
вже  ви ко на ні  для  ви со ко гір ної,  луч ної,  сте по вої, 
ок ре мих кла сів бо лот ної рос лин ності (Malynovskyi, 
Krichfalushiy,  2002;  Kuzemko,  2012;  Vynokurov, 
2014а, b; Onyshchenko, Andriyenko, 2015; Kuzemko 
et al., 2014). 

Д.С.  Ви но ку ров  на  фо ру мі  зро бив  до по відь 
«Критична  ревізія  класу  Festuco-Brometea».  Ав тор 
про ана лі зу вав стан фло ристич ної кла си фі ка ції сте-
по вої рос лин ності, здій снив ана ліз всіх на ве де них 
для  те ри то рії  кра ї ни  гео бо та ніч них  опи сів,  по рів-
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нюю чи  з  на ціо наль ни ми  ба за ми  да них  су між них 
ре гіо нів.  Вста нов ле но,  що  знач на  час ти на  на ве-
де них  син так со нів  є  оди ни ця ми  з  не вір но  ви ко-
ристо ву ва ни ми  на зва ми,  не рід ко  не об ґрун то ва но 
за по зи че ни ми  із  за кор дон них  пуб лі ка цій.  Про ве-
де на оцін ка від по від ності опи са них з те ри то рії Ук-
ра ї ни син так со нів згід но до пра вил Між на род но го 
ко дек су  фі то со ціо ло гіч ної  но менк ла ту ри  вия ви-
ла  40  не ва лід них  асо ціа цій.  За про по но ва на  нова 
струк ту ра кла су, яка вклю чає 4 по ряд ки, 11 сою зів 
та 53 асо ціа ції.

До по відь,  при свя че ну  син так со но мії  бо лот ної 
рос лин ності Ук ра ї ни, зок ре ма кла сів Scheuchzerio-
Caricetea і Oxycocco-Sphagnetea Ук ра ї ни,  зро бив 
В.А. Они щен ко. На ос но ві ана лі зу опи сів бо лот ної 
рос лин ності  і, зок ре ма, кри тич но го ана лі зу ди фе-
рен цій них ви дів сою зів обох кла сів та ди фе рен цій-
них ви дів ок ре мих асо ціа цій, а та кож роз ра хун ків 
кое фі ці єн та  по діб ності  Сьо рен се на  між  опи са-
ми  асо ціа цій  на зва них  кла сів  та  фі то ін ди ка цій-
ної оцін ки асо ціа цій в ко ор ди на тах  Hd  (во ло гість 
грун ту) і Sl (сольо вий ре жим грун ту) та ба гатьох ін-
ших ре ві зій, ав тор за про по ну вав нову син так со но-
міч ну схе му на зва них кла сів бо лот ної рос лин ності.

До по ві ді  з  кла си фі ка ції  рос лин ності  ок ре мих 
ти пів ор га ні за ції рос лин ності або ок ре мих те ри то-
рій  за вер ши ли  син так со но міч ну  час ти ну  пер шо го 
дня  кон фе рен ції.  Пи тан ню  син так со но мії  при-
морської  рос лин ності  Ук ра ї ни  була  при свя че на 
дру га до по відь Д.В. Ду би ни та Т.П. Дзю би. Ос но-
вою для роз роб лен ня кла си фі ка цій ної схе ми ста ли 
по над 3500 ори гі наль них опи сів рос лин ності, здій-
сне них ав то ра ми про тя гом 1978–2015 рр. Скла де на 
база  да них  син так со нів  при морської  рос лин ності 
Ук ра ї ни,  яка  на ра хо вує  321  асо ціа цію,  що  на ле-
жать до 61 сою зу, 41 по ряд ку і 27 кла сів. Про ве де но 
по рів няль но-струк тур ний  ана ліз  це ноф лор  при-
морських  гео ком плек сів  Ук ра ї ни  (Dubyna  et  al., 
2010,  2011)  та  скла де ний  про дро мус  син так со нів. 
Вста нов ле но по ло жен ня ниж чих оди ниць кла си фі-
ка ції в за галь но єв ро пейській схе мі та вклю че но до 
неї  їхні ха рак те ристи ки. Здій сне но кри тич ні ре ві-
зії та до пов не но син так со но мію при морських рос-
лин них  уг ру по вань  Єв ро пи.  В  ці ло му,  це но тич на 
спе ци фі ка при морської рос лин ності Ук ра ї ни обу-
мов лю єть ся  роз та шу ван ням  дер жа ви  у  по мір них 
ши ро тах  та  про між ним  по ло жен ням  її  те ри то рії 
між  ат лан ти ко-се ред зем но морськи ми  ре гіо на ми 
та  кон ти нен таль ни ми  єв ра зійськи ми.  Суб кон ти-
нен таль ний тип клі ма ту, близькість моря та особ-

ли вості гео мор фост рук тур спри чи ню ють, з од но го 
боку,  ти по вість, а  з  ін шо го, – різ но ма ніт ність це-
но так со нів  рос лин ності  та  їх  фі то це но тич ну  спе-
ци фі ку.  Зок ре ма,  спе ци фіч ни ми  для  Ук ра ї ни  є 
сою зи Plantagini salsae-Artemision santonicae Lysenko 
et  al. 2011,  Salicornio-Puccinellion Mirk.  in  V.  Golub 
et  V.  Sl.  1987,  Camphorosmo-Agropyrion desertorum 
Korzhenevsky  et  Kljukin  2005, Tanaceto millefolii-
Galatellion villosae Vynokurov  in  Kolomyichuk  et 
Vynokurov  2016, Asparago verticillati-Crataegion 
tauricae Korzh. et Kljukin 1990, Verbascion pinnatifidi 
Korzh.  et  Kljukin  1990, Kochio prostratae-Limonion 
meyeri Korzh. 1987. Спіль но із ін ши ми при морськи-
ми фі то це но за ми вони пот ре бу ють ре тель ної охо-
ро ни  для  збе ре жен ня  та  під три ман ня  рів но ва ги 
уні каль них еко систем, що від зна ча ють ся ви со ким 
рів нем біо тич но го різ но ма ніт тя. 

Наступ ні  до по ві ді  були  при свя че ні  син так со-
но мії рос лин ності ок ре мих ре гіо нів  і  те ри то рій та 
при род но-за по від но го  фон ду.  Ав то ри  В.П.  Ко ло-
мій чук,  Т.О.  Со ко ло ва  та  О.Ю.  Єр мо лає ва  роз ро-
би ли  кла си фі ка цій ну  схе му  та  скла ли  про дро мус 
рос лин ності  аку му ля тив ної  сис те ми  коса-ост рів 
Туз ла. Нині во на зна хо дить ся під впли вом над мір-
но го  ан тро по ген но го  впли ву,  який  є  ка таст ро фіч-
ним у  зв'язку з бу дів ництвом кер ченсько го мос ту. 
О.І. Пряд ко, В.В. Да цюк та Р.Я. Арап предста ви ли 
кла си фі ка цію  лі со вої  рос лин ності  на ціо наль но го 
при род но го пар ку «Го ло сі ївський» на до мі нант ній 
ос но ві;  М.П.  Олій ник  –  син так со но мію  рос лин-
ності  пе ре ло гів  Пів ден но-За хід но го  Опіл ля;  Л.П. 
Бо ро вик  –  кла си фі ка цію  уг ру по вань  пе ре ло гів 
та  ви зна чен ня  ста дій  від нов лен ня  рос лин ності  в 
«Стріль цівсько му  сте пу»  (Лу ганський  при род ний 
за по від ник).  До по відь  С.М.  Пан чен ка  була  при-
свя че на  ста ну  охо ро ни  світ лих  ду бо вих  лі сів  на 
пів ніч но му  схо ді  Ук ра ї ни,  а  Д.А.  Да ви до ва  –  ра-
ри тет ним  уг ру по ван ням  Лі во бе реж но го  Лі состе пу 
Ук ра ї ни. 

У  пер ший  день  ро бо ти  кон фе рен ції  були  за-
слу ха ні  до по ві ді  з  ви ко ристан ня  но вих  ме то дів  і 
під хо дів  при  кла си фі ка ції  рос лин ності.  Зок ре ма, 
Є.О.  Во роб'йов  у  до по ві ді  «Пе ріо дич на  сис те ма 
син так со но мії – про по но ва не ви рі шен ня про бле-
ми при род ності кла си фі ка ції» по ка зав мож ли ву ін-
тер пре та цію за ко ну го мо ло гіч них ря дів щодо оцін-
ки  син так со нів.  У  ре дак ції  ав то ра  він  фор му лю-
єть ся та ким чи ном: «…син так со ни в гі пер просто рі 
зов ніш ніх  фак то рів  та  їх  ком плек сів  роз та шо ву-
ють ся  упо ряд ко ва но,  утво рюю чи  іє рар хіч но  спів-
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під по ряд ко ва ні  сис те ми  пе ріо дів  та  го мо ло гіч них 
ря дів з па ра лель ною і на прав ле ною змі ною оз нак, 
при дат ні  для  по бу до ви  су куп ності  пе ріо дич них 
таб лиць.  При  цьо му,  для  ди фе рен ціа ції  син так со-
нів різ них ран гів та для різ них син так со нів од но го 
ран гу ви зна чаль ни ми мо жуть бути різ ні фак то ри». 
Як за зна чив до по ві дач, цим за ко ном роз ши ре но як 
об'єктну об ласть засто су ван ня цьо го яви ща–прин-
ци пу–за ко ну від рів ня ти пів фі то це но зів до ти пів 
еко систем, так  і об сяг оз нак син так со нів, які під-
па да ють під його дію – з са мо го лише фло ристич-
но го скла ду до всьо го їхньо го ком плек су. Слід від-
зна чи ти, що ба га то пи тань цієї до по ві ді були дис-
ку сій ни ми і не от ри ма ли на леж но го вирішення.

До по відь І.В. Гон ча рен ка «Застосування нового 
методу  кластерного  аналізу  DRSA  в  класифікації 
рослинності».  Ав тор  за про по ну вав  ме тод  сор тую-
чої  класте ри за ції  DRSA  (Distance-Ranked  Sorting 
Assembling),  який  був  роз роб ле ний  ним  для  ав то-
ма тич ної  кла си фі ка ції  фі то це но тич них  мат риць  і 
є,  за  твер джен ням  ав то ра,  його  не па ра мет рич ним 
різ но ви дом. Ав тор вва жає, що за про по но ва ний ме-
тод не має на меті вирішення усіх гос трих пи тань 
на пів ав то ма тич них та ав то ма тич них тех нік кла си-
фі ка ції рос лин ності, але він ефек тив ні ший по рів-
ня но з кла сич ни ми ме то да ми кластер но го ана лі зу 
щодо  «за шу мо ва них»  та  не пов них  да них  (у  та ких 
ви пад ках  засто со ву ють  ме то ди  не па ра мет рич ної 
ста тисти ки). Його пе ре ва га ми, на дум ку до по ві да-
ча, є те, що ме тод DRSA ма ло чут ли вий до кое фі ці-
єн ту зв'язку, а на яв ність вве де но го па ра мет ру k до-
зво ляє  ва рію ва ти  склад  і  кіль кість  класте рів.  При 
цьо му  на  ос но ві  мат ри ці  відста ней  ви ді ляють ся 
пе ре хід ні (еко тон ні) опи си, які не вклю ча ють ся до 
скла ду  фі то це но нів.  Ос кіль ки  за  та ким  спо со бом 
об роб ки  зростає  дис крет ність  фі то це но нів  і  кіль-
кість  вір них  ви дів,  то  ма те ма тич ні  й  фло ристич ні 
по каз ни ки  якості  кла си фі ка ції  знач но  під ви щу-
ють ся.

Надзвичайно ці ка ви ми були висту пи зі ство рен-
ня фі то со ціо ло гіч них баз да них. Так, C.М. Ємель-
я но ва  у  до по ві ді  «UkrVeg:  на ціо наль на  фі то со ціо-
ло гіч на база да них» (у спі ва торст ві з А.А. Ку зем ко) 
під крес ли ла, що гео бо та ніч ні опи си – це спе ци фіч-
на нау ко ва ін фор ма ція про біо тич не різ но ма ніт тя. 
Вони є ос но вою для ви яв лен ня взає мозв'язків між 
нав ко лиш нім  се ре до ви щем  та  фі то це но тич ним 
по кри вом;  для  біо ін ди ка ції;  еко ло го-це но тич но-
го  мо ні то рин гу;  оцін ки  α-  та  β-різ но ма ніт ності; 
кла си фі ка ції;  до слі джен ня  ди на мі ки  рос лин ності; 

біо гео гра фіч них до слі джень; ти пі за ції біо то пів; ви-
яв лен ня еко систем ної та ланд шафт ної різ но ма ніт-
ності;  для  кар то гра фу ван ня  біо то пів,  ви яв лен ня, 
роз роб лен ня  ком плек су  прак тич них  за хо дів  щодо 
охо ро ни  при ро ди  та  нав ко лишньо го  се ре до ви ща. 
Ство рен ня баз да них до по мо же збе ре жен ню нау ко-
во цін ної фі то со ціо ло гіч ної ін фор ма ції, до зво лить 
про во ди ти  ши ро ко мас штаб ні  ана лі зи  й  ко ор ди-
на цію до слі джень на між на род но му рів ні. Зав дан-
ням на ціо наль ної бази да них є: на да ти об'єктивну 
оцін ку на яв ній гео бо та ніч ній ін фор ма ції в Ук ра ї ні, 
по лег ши ти ви ко ристан ня та дос туп до неї; за без пе-
чи ти  ко ор ди на цію  фі то со ціо ло гіч них  до слі джень 
та  об мін  да ни ми  між  віт чиз ня ни ми  й  за ру біж ни-
ми нау ков ця ми; спри яти про ве ден ню ши ро ко мас-
штаб них  ана лі зів  і  де таль но го  ог ля ду  рос лин ності 
Ук ра ї ни. На ціо наль на база UkrVeg ста ном на 2016 
рік  вклю чає  13  пер со наль них  баз  да них,  які  на-
лі чу ють  май же  35,4  тис.  гео бо та ніч них  опи сів.  З 
них  70%  комп'ютеризовані  пе ре важ но  у  про гра-
мі TURBOVEG. Знач ну ува гу до по ві да чі при ді ли-
ли  про блем ним  пи тан ням  ство рен ня  бази  да них, 
се ред  яких  най важ ли ві ши ми,  на  дум ку  ав то рів,  є 
якіс ні (роз мі ри опи со вих ді ля нок, якість зі бра них 
фло ристич них  ма те ріа лів,  на яв ність  гео гра фіч-
них ко ор ди нат), етич ні (ци ту ван ня ав то рів опи сів) 
та  тех ніч ні  (від сут ність  єди но го  фло ристич но го 
спи ску,  ви ко ристан ня  різ них  шкал  про ек тив но го 
по крит тя  та  про то ко лів  ве ден ня).  На при кін ці  до-
по ві ді  було  під крес ле но,  що  на ко пи чен ня  но вих 
фі то со ціо ло гіч них  да них  з  різ них  ре гіо нів  та  вдо-
ско на лен ня внут рішньої струк ту ри UkrVeg з ура ху-
ван ням про по зи цій всіх учас ни ків про ек ту до зво-
лить ви ко ристо ву ва ти її та кож як по туж ний ін фор-
ма цій ний ре сурс та дже ре ло да них для між дис ци-
п лі нар них до слі джень. База спри яти ме при йнят тю 
і  реа лі за ції  управ лінських  та  по лі тич них  рі шень  у 
га лу зі ме недж мен ту нав ко лишньо го се ре до ви ща та 
не ви снаж но го при ро до ко ристу ван ня. 

У сво їй до по ві ді «Фі то со ціо ло гіч ні бази да них та 
їх роль у су час ній бо та ніч ній нау ці» А.А. Ку зем ко 
де таль но зу пи ни ла ся на про бле мах ство рен ня на-
ціо наль ної  фі то со ціо ло гіч ної  бази  да них  Ук ра ї ни. 
Особ ли ву  ува гу  вона  при ді ли ла  об ґрун ту ван ню 
роз мі рів  опи со вих  ді ля нок  різ них  ти пів  ор га ні за-
ції рос лин ності, якості збо ру фло ристич них да них 
і скла дан ню спи сків ви дів, а та кож встав лен ню ко-
ор ди нат  опи сів  та  ек спо зи ції.  Були  при ве де ні  по-
рів нян ня шкал про ек тив но го по крит тя за Ж. Бра-
ун-Блан ке  (ран ня  і  більш  піз ня),  Б.М.  Мір кі на  й 
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Я.П. Ді ду ха та їхня від по від ність одна од ній. З ог ля-
ду на їхню роз біж ність і ви ко ристан ня нау ков ця ми 
різ них  шкал  до по ві дач  за про по ну ва ла  ви ко ристо-
ву ва ти по каз ни ки про ек тив но го по крит тя у від сот-
ках. Знач на ува га була при ді ле на пи тан ням дот ри-
ман ня нау ко вої ети ки. На сам пе ред, це обов'язкове 
по си лан ня  на  ав то рів  опи сів.  А.А.  Ку зем ко  під-
крес ли ла,  що  у  прак ти ці  за хід но єв ро пейських  ав-
то рів етич ним є ви слов лен ня по дя ки ав то рам опи-
сів, час то вони висту па ють спів ав то ра ми тих пуб лі-
ка цій, у яких ви ко риста ні зга да ні опи си.

Пер ший  день  фо ру му  за вер шив ся  до по від дю 
Т.П. Дзю би «Ба за да них га ло фіт ної  та лі то раль ної 
рос лин ності  Ук ра ї ни».  Вона  вклю чає  уг ру по ван-
ня кла сів Thero-Salicornietea, Salicornietea fruticosae, 
Juncetea maritimi, Festuco-Puccinellietea, Crypsidetea 
aculeatae, Bolboschoenetea maritimi, а та кож лі то раль-
ної  рос лин ності  уз бе реж жя  Чор но го  та  Азовсько-
го  мо рів  Ук ра ї ни,  в  тому  чис лі  гир ло вих  об лас-
тей рі чок Ду наю, Дніп ра, Дніст ра (кла си Cakiletea 
maritimae, Ammophiletea, Crithmo-Staticetea, Koelerio-
Corynephoretea, Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae, 
Nerio-Tamaricetea, Ruppietea maritimae, Zosteretea 
та  ін.). База да них за реєст ро ва на у Global Index of 
Vegetation-Plot Data bases у 2013 р. за но ме ром EU-
UA-005 і міс тить 4 606 опи сів ук ра їнських ав то рів, 
що охо п лю ють різ но ма ніт ні еко то пи, перш за все із 
за со ле ни ми ґрун та ми і лі то раль ні, а та кож вод них 
та сте по вих міс цез ростань.

Дру гий  день  кон фе рен ції  був  при свя че ний  пи-
тан ням  роз роб лен ня  кла си фі ка ції  біо то пів  та  її 
адап та ції до кла си фі ка ції EUNIS. З ши ро кою про-
грам ною  до по від дю  висту пив  Я.П.  Ді дух,  який 
при ді лив ос нов ну ува гу ак ту аль ності роз роб лен ня 
кла си фі ка ції біо то пів в Ук ра ї ні, ви світ лив  іс то рію 
її ста нов лен ня та роз ви тку в Єв ро пі. Знач на час ти-
на до по ві ді була при свя че на прак тич но му засто су-
ван ню кла си фі ка ції біо то пів, яка ство рю єть ся для 
вирішення  ба гатьох  при клад них  зав дань,  зок ре ма 
оп ти мі за ції еле мен тів про ек то ва ної еко ме ре жі, не-
ви снаж ли во го  ви ко ристан ня  при род них  ре сур сів, 
оцін ки  та  збе ре жен ня  ра ри тет них  біо то пів.  Ав тор 
де таль но  зу пи нив ся  на  дис ку сій ній  тер мі но ло гії, 
пов'язаній з пи тан ня ми об ся гів та від но шень тер-
мі нів  «біо топ,  еко систе ма,  осе ли ще,  біо гео це ноз» 
та ін. До по ві дач під крес лив, що ос нов ним об'єктом 
в  еко систе мо ло гії,  на  яко му  ґрун ту єть ся  кла си фі-
ка ція,  є  еко систе ма  те ри то рі аль но го  рів ня  –  еко-
топ.  Еко то пи,  на  яких  до б ре  ви ра же на  біо тич на 
скла до ва, на яв ні рос лин ні уг ру по ван ня (мо хи, ли-

шай ни ки, су дин ні рос ли ни), роз гля да ють ся як біо-
то пи.  За  від сут ності  рос лин но го  по кри ву  (піс ки, 
від сло нен ня ін ших мі не раль них по рід, льо до ви ки, 
штуч ні  во дой ми,  тех нос по ру ди)  за леж но  від  типу 
субстра ту вони від но сять ся до гід ро то пів, лі то то пів 
чи  тех но то пів.  По нят тя  біо гео це но зу,  як  за зна чив 
до по ві дач, хоча й близьке до біо то пу, але є вуж чим, 
ос кіль ки  біо гео це ноз  об ме же ний  фі то це но зом, 
що пе ред ба чає на яв ність дос татньо сфор мо ва но го 
рос лин но го  по кри ву,  в  яко му  види  взає мо ді ють  і 
до мі ну ють. У та ко му трак ту ван ні знач ні те ри то рії, 
що не ма ють дос татньо гус то го рос лин но го по кри-
ву, не є біо гео це но за ми і ви па да ють із кла си фі ка ції. 
По нят тя осе ли ще (га бі тат), у ро зу мін ні Я.П. Ді ду-
ха, роз гля да єть ся як міс це іс ну ван ня, тип се ре до ви-
ща (осе ли ще) сто сов но ор га ніз му, по пу ля ції, виду, 
фі то це но зу (біо це но зу). На це но тич но му рів ні га-
бі тат (осе ли ще) від по ві дає біо то пу, але це по нят тя 
не  мож на  трак ту ва ти  як  си но нім.  До по ві дач  під-
крес лив, що тер мін «кла си фі ка ція біо то пів виду чи 
по пу ля ції»  є  не ко рект ним,  мож на  го во ри ти  лише 
про по ши рен ня виду чи по пу ля ції  у скла ді від по-
від них біо то пів. На за вер шен ня Я.П. Ді дух дав ви-
зна чен ня тер мі ну «біо топ». Це іс то рич но сфор мо-
ва на еко систе ма, в якій за без пе чу єть ся збе ре жен ня 
пев ної ор га ні за ції, струк ту ри, ці ліс ності про тя гом 
три ва ло го часу і в про це сі функ ціо ну ван ня від бу ва-
єть ся кру го обіг ре чо вин, ме та бо лізм, транс фор ма-
ція енер гії, ґрун то тво рен ня, іс ну ван ня біо ти че рез 
ре про дук цію  та  ево лю цію  ви дів.  Ав тор  роз гля дає 
біо топ  як  тип  еко систе ми,  який  має  просто ро ве 
ви ра жен ня (то по ло гіч ну роз мір ність), ча со вий ін-
тер вал  і  вклю чає  такі  сук це сій ні  ста дії,  що  не  ви-
хо дять за рам ки цьо го типу та пев ним чи ном впли-
ває на дов кіл ля, змі нюю чи дію зов ніш ніх фак то рів. 
Біо топ – ос нов ний об'єкт збе ре жен ня та охо ро ни 
біо різ но ма ніт ності, кла си фі ка ції, ви мі ру та кар ту-
ван ня  еко систем.  Я.П.  Ді дух  роз гля нув  та кож  ба-
га то  дис ку сій них  пи тань,  які  ви кли ка ли  ак тив не 
об го во рен ня.

Уза галь нюю чий ана ліз представ ле ності біо то пів 
Ре зо лю ції 4 Бернської кон вен ції на те ри то рі ях, що 
но мі ну ють ся як об'єкти Сма ра гдо вої ме ре жі Ук ра ї-
ни, був зроб ле ний В.А. Они щен ком. Ав тор по ка зав 
та оха рак те ри зу вав на те ри то рі ях, що но мі ну ють ся 
як  об'єкти  Сма ра гдо вої  еко ме ре жі,  біо то пи  гру пи 
А  (морські), В  (при морські), С  (С1 – ма те ри ко ві, 
не про точ ні,  во дой ми),  С2  –  про точ ні  во дой ми, 
С3  –  лі то раль ні),  D  (бо ло та),  Е  (трав'яні  уг ру по-
ван ня, Е1 – су хі трав'яні уг ру по ван ня). Він за про-
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по ну вав  10  но вих  те ри то рій  для  охо ро ни  біо то пів 
від сло нень  крей ди  (Е1.13)  та  2  сте по вих  (А1.2). 
До по ві дач  зу пи нив ся  на  про ти річ чях  у  Ре зо лю - 
ції  №  4  при  ін тер пре та ції  біо то пів,  які  пов'язані, 
го лов ним  чи ном  з  не дос татньо  чіт ки ми  кри те рія-
ми їх ви ді лен ня на ниж чих рів нях кла си фі ка цій ної 
іє рар хії. Ок ре мі з них, на його дум ку, не дос татньо 
вив че ні на те ри то рії Ук ра ї ни. На сам пе ред, це сто-
су єть ся  біо то пів  C3.41  «Єв ро си бірські  зем но вод ні 
уг ру по ван ня  ба га то річ ни ків»,  C3.511  «Пріс но вод-
ні  уг ру по ван ня  дріб них  ви дів  Eleocharis»,  C3.5132 
«Уг ру по ван ня дріб них ви дів Cyperus», C3.5133 «Уг-
ру по ван ня  дріб них  трав  на  мок ро му  ґрун ті»  та  ін. 
В.А.  Они щен ко  пос та вив  пи тан ня  ви ді лен ня  те-
ри то рій для гірських лук, що ви ко шу ють ся (Е2.3), 
се редньо єв ро пейських суб кон ти нен таль них ча гар-
ни ків (F.241), ксе ро філь них пус тищ (F4.2), анк ла-
вів  лі сів  з  Picea abies (G3.1F)  (на  По ліс сі)  та  схід-
но-кар патських  за бо ло че них  лі сів  з  Alnus glutinosa 
(G1.4115). Крім цьо го, доповідач на го ло сив на не-
об хід ності  роз ши рен ня  площ  пев но го  типу  біо то-
пів у ме жах об'єктів Сма ра гдо вої ме ре жі Ук ра ї ни. 

Наступ ні  до по ві ді  були  при свя че ні  роз роб лен-
ню  кла си фі ка цій  і  ха рак те ристи ці  рос лин ності 
біо то пів  ок ре мих  ре гіо нів  та  при род но-за по від-
них об'єктів. Зок ре ма, І.І. Чор ней, А.І. То ка рюк та 
В.В. Бу джак оха рак те ри зу ва ли базу да них рос лин-
ності  Бу ко ви ни  як  ос но ву  ди фе рен ціа ції  біо то пів 
рос лин но го по кри ву ба сей нів Верхньо го Пру та та 
Се ре ту;  Л.Г.  Лю бінська  та  І.О.  Оду ка лець  до по ві-
ли  про  ак ту аль ні  пи тан ня  ви ко ристан ня  кла си-
фі ка цій  рос лин ності  та  біо то пів  Ук ра ї ни  в  на ціо-
наль них  при род них  пар ках;  І.В.  Хом'як  висту пив 
з  до по від дю  про  ви ко ристан ня  тер мо ди на міч них 
по каз ни ків  для  роз роб лен ня  кла си фі ка ції  еко-
систем Ук ра їнсько го По ліс ся; Ю.І. Мала, Т.В. Фі-
цай ло та Н.А. Паш ке вич до по ві ли про особ ли вості 
фор му ван ня мар гі наль них біо то пів Гірсько го Кри-
му; О.В. Без род но ва – про кла си фі ка цію біо то пів 
На ціо наль но го  при род но го  пар ку  (НПП)  «Сло-
бо жанський»;  О.М.  По по ва  висту пи ла  з  до по від-
дю про біо то пи На ціо наль но го при род но го пар ку 
«Туз ловські ли ма ни»; О.О. Чу со ва – про ксе ро фіт-
ні  сте по ві  та  кре то фіт ні  біо то пи  ба сей ну  р.  Крас-
на; І.А. Оль шевська – до по ві ла про луч ні біо то пи 
до ли ни р. Случ; Л.М. Зуб – про біо то піч ну струк ту-
ру міл ко водь і ме недж мент дніп ровських во до схо-
вищ; Н.М. Дой ко, Л.В. Ка лаш ні ко ва та Н.В. Дра-
ган  на да ли  ха рак те ристи ку  біо то пів  та  жит тє здат-
ності рос лин ден д ро пар ку «Олек сан д рія» в умо вах 

не га тив них  на слід ків  змі ни  дов кіл ля.  Не аби який 
ін те рес  і  дис ку сію  ви кли ка ла  до по відь  О.О.  Ка га-
ла  «Методологічні  аспекти  тлумачення  категорій 
фітосоціології  та  екосистемології  в  контексті 
сучасної біосозології».

По до по ві дях Я.П. Ді ду ха, В.А. Они щен ка та ін-
ших,  при свя че них  пи тан ням  біо то пів,  від бу ла ся 
гос тра  дис ку сія.  Її  іні ціа то ром  висту пив  ди рек тор 
бла го дій ної ор га ні за ції «Ін те ре ко центр» Л.Д. Про-
цен ко.  Сут ність  його  про по зи цій  по ля га ла  у  не-
об хід ності  іден ти фі ку ва ти  по тен цій ні  сма ра гдо ві 
об'єкти за єв ро пейськи ми стан дар та ми, що не було 
пов ністю  при йня то  ау ди то рі єю  з  ог ля ду  на  іс ну-
ван ня пев них про ти річ у тер мі но ло гії та на яв ності 
в Ук ра ї ні біо то пів, що не тра п ляють ся в За хід ній і 
Цен траль ній Єв ро пі.

На ос но ві за слу ха них до по ві дей, висту пів та об-
го во рень  були  при йня ті  про то коль ні  до ку мен ти  і 
конста то ва но, що:
1.  Гео бо та ні ки  Ук ра ї ни  бра ли  ак тив ну  участь  у 

скла дан ні  EuroChecklist,  за вер ши ли  під го тов ку 
Про дро му су  рос лин ності  Ук ра ї ни  та  роз роб ля-
ють кла си фі ка цію біо то пів Ук ра ї ни.

2.  За по чат ко ва но ство рен ня ін ди ві ду аль них баз да-
них гео бо та ніч них опи сів та вклю чен ня ма те ріа-
лів до бази да них EVA.

3.  Ос воє ні  і  ши ро ко  засто со ву ють ся  су час ні  про-
гра ми  TWINSPAN,  TURBOVEG,  Juice  для  об-
роб лен ня да них.

4.  При  фор му ван ні  уні фі ко ва них  еко ло гіч них 
шкал  фло ри  Єв ро пи  ши ро ке  ви ко ристан ня  от-
ри ма ла база да них ECODID.

5.  Ви да ні  мо но гра фії  з  кла си фі ка ції  рос лин ності 
Ук ра ї ни  та  біо то пів.  У  2016  р.  ви йш ла  дру ком 
кни га «Біо то пи Гірсько го Кри му».

6.  Ма те ріа ли  до слі джень  пуб лі ку ють ся  у  на ціо-
наль них та між на род них жур на лах.

7.  Ук ра їнські  гео бо та ні ки  бе руть  ак тив ну  участь  у 
ро бо ті між на род них гео бо та ніч них кон фе рен цій 
IAVS, EVS, EDGG.

8.  Кон фе рен ція вия ви ла низ ку про блем, які пот ре-
бу ють розв'язання, а саме:
а)  ство рен ня  пов но цін ної  бази  да них  гео бо та-

ніч них опи сів рос лин ності Ук ра ї ни (UkrVeg), 
яка б ре пре зен ту ва ла всі кла си рос лин ності;

б) уні фі ка ція клю чо вих по нять, тер мі нів, ви зна-
чень, що сто су ють ся біо то пів та ін ших ка те го-
рій, які сут тє во уск лад ню ють ро зу мін ня їхньої 
суті;
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в) знач не збіль шен ня участі ук ра їнських гео бо-
та ні ків у між на род них та віт чиз ня них про ек-
тах;

г)  не дос тат ня  кіль кість  в  Ук ра ї ні  мо ло дих  спе-
ціа лістів  ви щої  ква лі фі ка ції  з  ок ре мих  ти пів 
ор га ні за ції рос лин ності, на сам пе ред сте по вої 
і бо лот ної, луч ної, арен ної;

д) низька представ ле ність гео бо та ні ків, зок ре ма 
у про від них ви щих уч бо вих за кла дах Ук ра ї ни, 
у зв'язку з чим ви кла дан ня кур су «Гео бо та ні-
ка»  ве деть ся  спе ціа ліста ми  ін ших  нау ко вих 
дис ци п лін на не на леж но му рів ні.

Кон фе рен ція при йня ла від по від ну ре зо лю цію та 
на крес ли ла ос нов ні на прям ки роз ви тку гео бо та ні-
ки в Ук ра ї ні:
1.  Спри яти  глиб шо му  і  все біч но му  до слі джен-

ню  рос лин ності  Ук ра ї ни,  ак ти ві зу ва ти  між на-
род не  спів ро біт ництво  з  ме тою  удо ско на ли ти 
роз роб лен ня  кла си фі ка ції  рос лин ності  з  ви ко-
ристанням  су час них  ме то дів  й  про гра ми  оцін-
ки  –  α-,  β-,  γ-це но різ но ма ніт ності,  що  спри-
яти ме  збли жен ню  гео бо та ні ки  з  ін ши ми  нау-
ко ви ми  на прям ка ми  –  ланд шаф то знавст вом, 
гео гра фі єю, фло ристи кою, еко систе мо ло гі єю.

2.  Роз по ча ти  ін но ва цій ний  про ект  зі  ство рен-
ня  На ціо наль ної  фі то со ціо ло гіч ної  бази  да них 
(UkrVeg) та за без пе чи ти його фі нан су ван ня.

3.  Роз ро би ти  і за твер ди ти по ло жен ня про На ціо-
наль ну фі то со ціо ло гіч ну базу да них (UkrVeg).

4.  Роз мі щу ва ти  ін фор ма цію  про  На ціо наль ну 
фі то со ціо ло гіч ну  базу  да них  UkrVeg  у  ме ре жі 
Інтер нет та в УБЖ.

5.  Спри яти  фор му ван ню  бази  гео бо та ніч них  да-
них, що ре пре зен ту ють різ ні кла си рос лин ності. 
Про вес ти де таль ний ана ліз на яв них гео бо та ніч-
них опи сів рос лин ності Ук ра ї ни у циф ро во му і 
па пе ро во му фор ма ті з ар хі вів нау ко вих ус та нов 
та  при ват них,  лі те ра тур них  дже рел,  ру ко пи сів 
ди сер та цій тощо.

6.  Вва жа ти за не об хід не у гео бо та ніч них ди сер та-
ці ях на ве де ні син так со ни су про во джу ва ти пов-
ни ми опи са ми рос лин ності.

7.  Звер ну ти  ува гу  на  не об хід ність  роз роб лен ня 
кла си фі ка ції уг ру по вань та біо то пів крип то гам-
но го бло ку.

8.  За вер ши ти  роз роб лен ня  кла си фі ка ції  біо то пів 
Ук ра ї ни  і  на  її  ос но ві  під го ту ва ти  «Чер во ний 
спи сок  біо то пів  Ук ра ї ни»  як  скла до ву  «Чер во-
ної кни ги Ук ра ї ни».

9.  Роз ро би ти ме то до ло гіч ні ре ко мен да ції для ши-
ро ко го прак тич но го ви ко ристан ня кла си фі ка ції 
рос лин ності  та  біо то пів,  зок ре ма  при  ство рен-
ні  при род но-за по від них  об'єктів,  роз роб лен ні 
еко ме ре жі, ве ден ні «Лі то пи су при ро ди», кар то-
гра фу ван ні тощо.

10. За без пе чи ти  про ве ден ня  ос нов них  на прям ків 
гео бо та ніч них до слі джень спе ціа ліста ми ви щої 
ква лі фі ка ції,  а  та кож  від по від ни ми  ква лі фі ко-
ва ни ми  ви кла да ча ми,  які  чи та ють  курс  гео бо-
та ні ки у ви щих нав чаль них за кла дах Ук ра ї ни. З 
на зва но го  кур су,  роз ро би ти  про гра му  їх  під го-
тов ки.

11. Опуб лі ку ва ти  ма те ріа ли  кон фе рен ції  у  ви гля ді 
ок ре мо го  збір ни ка.  Наступ ну  чер го ву  кон фе-
рен цію про вес ти у 2019 р.
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Дідух Я.П., Дубина Д.В., Чусова О.О. Класифікація 
рослинності та біотопів: проблеми, рішення, 
перспективи. Друга Всеукраїнська науково-теоретична 
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Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна

У статті представлені результати роботи Другої Всеукра-
їнської науково-теоретичної конференції «Класифікація 
рослинності та біотопів України як наукова основа збе-
реження  біорізноманіття»,  що  відбулася  14–15  березня 
2016 р. в Інституті ботаніки імені М.Г. Холодного НАН 
України.  Доповіді  учасників  зібрання  були  присвячені 
трьом  темам:  класифікації  рослинності  України  в  кон-
тексті підготовки широкомасштабної класифікації рос-
линності Європи (EuroChecklist) та продромусу рослин-
ності України; створенню синтаксономічної бази даних 
(UkrVeg)  як  основи  розроблення  класифікації  рослин-
ності та біотопів України та її інтеграції до European Veg-
etation Archive (EVA), Global Index of Vegetation-Plot Data 
base (GIVD); біотопам України, їх класифікації, викорис-

танню для функціонування екомережі і збереженню біо-
різноманітності та протидії впливу негативних наслідків 
змін довкілля. Конференція виявила низку проблем, які 
потребують  негайного  розв'язання.  Це  –  необхідність 
створення повноцінної бази даних геоботанічних описів 
рослинності України (UkrVeg), яка б репрезентувала всі 
класи рослинності, а також уніфікація ключових понять, 
термінів, визначень, що стосуються біотопів і інших ка-
тегорій, які суттєво ускладнюють розуміння їхньої суті. 

Конференція  прийняла  відповідну  резолюцію  та  на-
креслила  основні  напрямки  розвитку  геоботаніки  в 
Україні.

Ключові слова: конференція, класифікація, рослинність, 
біотопи, проблеми, перспективи, Україна

Дидух Я.П., Дубына Д.В., Чусова О.А. Классификация 
растительности и биотопов: проблемы, решения, 
перспективы. Вторая Всеукраинская научно-
теоретическая конференция. – Укр. ботан. журн. – 
2016. – 73(5): 522–530.

Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

В статье представлены результаты работы Второй Всеу-
краинской  научно-теоретической  конференции  «Клас-
сификация  растительности  и  биотопов  Украины  как 
научная  основа  сохранения  биоразнообразия»,  состо-
явшейся 14–15 марта 2016 г. в Институте ботаники име-
ни Н.Г. Холодного НАН Украины. Доклады участников 
форума  были  посвящены  трем  темам:  классификации 
растительности Украины в контексте подготовки широ-
комасштабной  классификации  растительности  Европы 
(EuroChecklist)  и  продромуса  растительности  Украины; 
созданию  синтаксономической  базы  данных  (UkrVeg) 
как  основы  разработки  классификации  растительно-
сти  и  биотопов  Украины  и  ее  интеграции  в  European 
Vegetation  Archive  (EVA),  Global  Index  of  Vegetation-Plot 
Data  base  (GIVD);  биотопам  Украины,  их  классифика-
ции,  использованию  для  функционирования  экосети  и 
сохранению биоразнообразия, а также противодействию 
влияния негативных последствий изменений окружаю-
щей среды. Конференция выявила ряд проблем, требу-
ющих немедленного разрешения. Это – необходимость 
создания  полноценной  базы  данных  геоботанических 
описаний  растительности  Украины  (UkrVeg),  которая 
представляла  бы  все  классы  растительности,  а  также 
унификация  ключевых  понятий,  терминов,  определе-
ний,  касающихся  биотопов  и  других  категорий,  суще-
ственно затрудняющих понимание их сути.

Конференция приняла соответствующую резолюцию 
и обозначила основные направления развития геобота-
ники в Украине.

Ключевые слова: конференция, классификация, 
растительность, биотопы, проблемы, перспективы, 
Украина
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Міжнародний симпозіум «Біорізноманіття азійсь-
ких лишайників та їхнє використання» й семінари, 
організовані  Корейським  науково-дослідним 
інститутом  з  вивчення  лишайників  (KoLRI) 
Сунчонського  національного  університету,  були 
проведені 20–23 липня 2016 р. у м. Сунчон (Чолла-
Намдо,  Республіка  Корея).  В  їхній  ро бо ті  бра ли 
участь лі хе но ло ги з Банг ла деш, В'єтнаму, Ін дії, Ки-
таю, Рес пуб лі ки Ко рея, Ту реч чи ни, Угор щи ни, Ук-
ра ї ни, Фі ліп пін, Че хії. 

Вітальним  словом  симпозіум  відкрив  директор 
установи-органиізатора  цього  форуму  професор 
Дже-Сеона Хо. 

На  пленарному  засіданні  виступили  запрошені 
лектори з доповідями: «Різноманітність індійських 
лишайників,  їхня  ідентифікація  та  оцінка 
біологічноі  активності»  (проф.  Даліп  К.  Упреті, 
Лакхнау,  Індія)  і  «Пригнічення  роз ви тку  бак-
те рій  та  утворення  ними  біоплівки  за  ра ху нок 
використання вторинних метаболітів лишайників» 
(проф. Ценк Сесал, Стамбул, Туреччина).

На трьох секційних засіданнях було заслухано 16 
доповідей з біологічного різноманіття лишайників 
різних  азійських  країн  (Індії,  Републіки  Кореї, 
В'єтнаму, Філіппін, Китаю) та з протиракової, анти-
оксидантної,  цитотоксичної  активності  лишай-
ників  і  потенціалу  їхніх  вторинних  метаболітів. 
Були  представлені  ма те ріа ли  про  корисність 
ендолишайникових  (ендоліхенофільних)  грибів  і 
бактерій як УФ-фільтрів.

Для учасників були організовані окремі семінари, 
при свя че ні  скринінгу  біоактивності  лишайників, 
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підготовці    їхніх  вторинних  метаболітів  і  методо-
логії скринінгу їхньої протипухлинної активності.

Учасники  зустрічі  обговорили  поточний  стан 
ліхенологічних досліджень в Азії і для подальшого 
їхнього розвитку підкреслили необхідність:
1.  Нарощування  потенціалу  щодо  вив чен ня 

таксономії  і  біорізноманіття  лишайників  на 
основі  співпраці  між  ліхенологами  країн  Азії. 
Залучення  окремих  галузей  промисловості  для 
комерційного використання лишайників.

2.  Дослідження  та  ідентифікація  лишайників 
з  недостатньо  обстежених  районів  Азії 
об'єднаними зусиллями.

3.  Створення  мережі  для  розвитку  колекцій 
хімічних  сполук  лишайників  і  культур  
міко біонтів  та  фотобіонтів  для  забезпечення 
генетичного  й  біохімічного  різноманіття 
азійських  лишайників  на  базі  KoLRI. 
Налагодження  обміну  типового  матеріалу  з 
гербаріїв азійських країн.

4.  Започаткування спільних ліхенологічних дослід-
ницьких  програм  між  азійськими  країнами 
щодо  вивчення  лишайників  та  їх  цільового 
використання  в  зв'язку  з  ви рі шен ням  таких 
глобальних  проблем,  як  зміна  клімату  та 
навколишнього середовища.
В  ос тан ній  день  сим по зіу му  для  учас ни ків  фо-

ру му  були  за про по но ва ні  польо ві  до слі джен ня  з 
виїздом  до  на ціо наль них  пар ків  та  ек скур сії  до 
музеїв.
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