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Abstract. Current state of Ledum palustre populations in seven forest and forest-swamp phytocoenoses of Novhorod-Siversky 
Polissya is described. Coenopopulations have statistically significant differences and distinct structures in terms of dimension 
and vitality of plants. In terms of ontogenetic structure and population density, coenopopulations are quite similar. Using 
complex population indicators, the highest phytocoenotic functioning potential was revealed for coenopopulations from 
Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli), Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) vaccinioso (myrtilli)-ledosum (palustris), and 
Pinetum (sylvestris) sphagnosum (cuspidatі) phytocoenoses.
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Вступ

Важ ли вою скла до вою ра ри тет но го по тен ціа лу фі-
то різ но ма ніт тя Ук ра їнсько го По ліс ся є ав то хтон ні 
ден д ро со зо фі ти, тоб то де рев ні види міс це вої фло-
ри, які ма ють офі цій ний ста тус на різ них ран гах 
охо ро ни – між на род но му, за галь но дер жав но му 
або ре гіо наль но му (Dendrosozolohichnyi kataloh..., 
2011). До чис ла ав то хтон них ден д ро со зо фі тів Ук-
ра їнсько го По ліс ся на ле жить Ledum palustre L., 
вклю че ний до Спи сків ви дів, що під ля га ють особ-
ли вій охо ро ні на те ри то рії Хмель ницької та Чер ні-
гівської об лас тей (Andriyenko, Perehrym, 2012).

Ledum palustre – це низько рос лий ча гар ник ро-
ди ни Ericaceae, який рос те у суб арк тич но му та по-
мір но му поя сах Пів ніч ної пів ку лі. В Ук ра ї ні вид 
пе ре бу ває на пів ден ній межі ареа лу (Minarchenko, 
2005). Є лі карською, ефі ро олій ною, ін сек ти цид-
ною, фі тон цид ною й ме до нос ною рос ли ною. Його 
на яв ність у під ліс ку со сно вих лі сів на дає їм знач ної 
біостій кості: де ре воста ни рід ше по шко джу ють ся 
шкід ли ви ми ко ма ха ми (Likarski roslyny, 1992). 

Нау ко ві роз роб ки та пуб лі ка ції зде біль шо-
го не суть ін фор ма цію про по ши рен ня L. palustre 
(Soroka, 2008; Telishevska et al., 2012; Stolyar, 2013). 
Дея кі при свя че ні його хі міч но му скла ду (Belousov, 
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2002; Veretnova, 2007), лі карським власти востям 
(Ryzhikova, Gabitova, 2001; Stadnytska, 2011), а та-
кож ре сурс но му по тен ціа лу в тому чи ін шо му ре-
гіо ні (Kuritsyn et al., 2011; Minarchenko et al., 2014). 
У той же час L. palustre на ле жить до чис ла ви дів, 
вкрай мало охо п ле них по пу ля цій ни ми до слі джен-
ня ми, а ком плекс ний по пу ля цій ний ана ліз для 
ньо го до ни ні вза га лі не засто со ву вав ся. 

Ме тою да но го до слі джен ня було оці нен ня ста ну 
по пу ля цій L. palustre у різ них лі со вих та лі со бо лот-
них фі то це но зах Нов го род-Сі версько го По ліс ся на 
ос но ві вра ху ван ня ком плек су про від них по пу ля-
цій них по каз ни ків.

Для цьо го не об хід но було ви ко на ти наступ ні 
зав дан ня: з'ясувати по пу ля цій ну щіль ність рос лин 
L. palustre в до слі джу ва них уг ру по ван нях; оці ни ти 
мор фо мет рич ні по каз ни ки рос лин L. palustre, вия-
вив ши ха рак тер ні оз на ки їхньої мор фост рук ту ри 
у різ них лі со вих і лі со бо лот них уг ру по ван нях; ви-
зна чи ти та про ана лі зу ва ти он то ге не тич ну й ві та-
лі тет ну струк ту ри це но по пу ля цій у фі то це но зах, 
охо п ле них вив чен ням; з опо рою на ком плекс по-
пу ля цій них по каз ни ків вста но ви ти це но по пу ля ції, 
які ма ють най ви щий фі то це но тич ний по тен ці ал 
функ ціо ну ван ня.

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.037
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Матеріали та ме то ди 

До слі джен ня про ве де ні в семи лі со вих та лі со бо-
лот них уг ру по ван нях, що є ти по ви ми для Нов-
го род-Сі версько го По ліс ся: Pineto (sylvestris)-
Betuletum (pendulae) eriophoroso (vaginati)-sphagnosum 
(magellanici), Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) 
vaccinioso (myrtilli)-ledosum (palustris), Pinetum 
(sylvestris) vacciniosum (myrtilli), Pinetum (sylvestris) 
vaccinioso (myrtilli)-pleuroziosum (schreberi), Pinetum 
(sylvestris) moliniosо (caeruleae)-pleuroziosum (schreberi), 
Pinetum (sylvestris) ledoso (palustris)-vacciniosum 
(myrtilli), Pinetum (sylvestris) sphagnosum (cuspidatі).  
У за зна че них фі то це но зах де ре ва, що фор му ють 
ярус де ре воста ну, зде біль шо го ма ють вік 70–85 ро-
ків, зімк ну тість від 0,6 до 0,8 та І–ІІ клас бо ні те ту. 
В ос танньо му уг ру по ван ні Pinus sylvestris L. ха рак-
те ри зу єть ся V кла сом бо ні те ту. У до слі джу ва них 
лі со вих та лі со бо лот них уг ру по ван нях про ек тив не 
по крит тя до мі нан тів ниж ніх яру сів ва рі ює від 40 до 
100%, а L. palustre – від 10 до 45%.

У фі то це но зах, охо п ле них вив чен ням, на об-
лі ко вих ді лян ках пло щею 1 м2, що роз мі ща ли ся у 
ме жах по пу ля цій но го поля у ви пад ко во му по ряд ку, 
під ра хо ву ва ли за галь ну кіль кість рос лин L. palustre 
та кіль кість рос лин різ них он то ге не тич них ста нів. 
Ці об лі ки до зво ли ли для різ них міс цез ростань оці-
ни ти щіль ність та он то ге не тич ну струк ту ру по пу-
ля цій цьо го виду. При ви зна чен ні ос танньої ха рак-
те ристи ки спи ра ли ся на ма те ріа ли І.Л. Кри ло вої та 
Л.І. Про ко ше вої (Krylova, Prokosheva, 1995) щодо 
пе ріо ди за ції он то ге не зу L. palustre, а та кож ре ко-
мен да ції Ю.А. Зло бі на (Zlobin, 2009). Ста тистич не 
оп ра цю ван ня та уза галь нен ня да них про он то ге-
не тич ну струк ту ру це но по пу ля цій L. palustre здій-
сне но із ви ко ристан ням спе ці аль ної комп'ютерної 
про гра ми ANONS6, роз роб ле ної Ю.А. Зло бі ним.

Зав дя ки цій про гра мі для це но по пу ля цій 
L. palustre було ви зна че но низ ку ін те граль них он-
то ге не тич них ін дек сів, які ба зу ють ся на вра ху ван-
ні спів від но шен ня між різ ни ми он то ге не тич ни ми 
гру па ми рос лин, що фор му ють це но по пу ля цію. 
Зок ре ма, це ін дек си, за про по но ва ні Л.О. Жу ко вою 
(Zhukova, 1987) та піз ні ше мо ди фі ко ва ні М.В. Гло-
то вим (Glotov, 1998), ін декс ві ко вості (Δ) О.О. 
Ура но ва (Uranov, 1975), ін декс ефек тив ності (ω) 
Л.А. Жи во товсько го (Zhivotovskiy, 2001). Та кож 
було ви зна че но ін дек си від нов лю ва ності, ста рін-
ня та ге не ра тив ності І.М. Ко ва лен ка (Kovalenko, 
2005).

Ок рім того, від по від но до ре ко мен да цій І.М. Ко-
ва лен ка, оці ню вав ся загальний індекс віковості 
популяції: 

I
віков.

 = I
стар 

/ I
віднов 

Програма ANONS6 за спів від но шен ням ін дек су 
ві ко вості (Δ) та ефек тив ності (ω) до зво ли ла вста-
но ви ти на леж ність кож ної із до слі джу ва них по пу-
ля цій L. palustre до од но го із шес ти ти пів, ви зна-
че них Л.А. Жи во товським: мо ло дих, пе ре хід них, 
зрію чих, зрі лих, ста рію чих або ста рих (Zhivotovskiy, 
2001).

У до слі джу ва них фі то це но зах за ви пад ко вою 
сис те мою від би ра ли 25–30 ге не ра тив них рос лин 
L. palustre, для яких оці ню ва ли 19 мор фо мет рич-
них па ра мет рів. Від по від но до за галь но при йня тих 
під хо дів мор фо мет рич но го ана лі зу (Harper, 1977; 
Zlobin, 1989) з чис ла ста тич них мет рич них по каз-
ни ків ви зна ча ли ви со ту рос лин (H) та діа метр (d) 
стеб ла верхiвкового па го на, кіль кість лист ків (NL) 
та біч них па го нів (B), за галь ну масу рос лин (W), а 
та кож масу ске лет них струк тур (Wst), лист ків (WL), 
ге не ра тив них ор га нів (Wg), за галь ну пло щу лист-
ко вої по верх ні (A), пло щу (а) та масу (wl) од но го 
лист ка.

Із ста тич них ало мет рич них по каз ни ків оці ню-
ва ли ся: спів від но шен ня між пло щею лист ко вої 
по верх ні та фі то ма сою рос ли ни (LAR = A/W), фо-
то син те тич не зу сил ля (LWR = WL/W), від нос ний 
при ріст у ви со ту (HWR = H/W), спів від но шен ня 
між ви со тою та діа мет ром стеб ла верхiвкового па-
го на (HDR = H/d), спів від но шен ня між за галь ною 
пло щею лист ків та діа мет ром (ADR = A/d), кіль-
кість біч них па го нів, що фор му ють ся на оди ни-
цю ви со ти рос ли ни (B_L = B/Н), ре про дук тив не 
зу сил ля (RE1 = (Wg/W) × 100%, RE2 = (Wg/A) × 
100%).

Для уза галь нен ня та ста тистич но го оп ра цю-
ван ня да них, от ри ма них за ре зуль та та ми мор фо-
мет рич но го ана лі зу рос лин L. palustre, засто со ва-
но точ ко ве оці ню ван ня та дис пер сій ний ана ліз 
(Komp'yuterni metody…, 2000). 

Ві та лі тет ний ана ліз ба зу вав ся на да них мор фо-
мет рії та від по від но до ре ко мен да цій Ю.А. Зло бі на 
(Zlobin, 1989, 2009) про во див ся за наступ ною пос-
лі дов ністю роз ра хун ків:

– для рос лин L. palustre здій сне но ко ре ля цій ний 
ана ліз, який до зво лив оці ни ти сту пінь та ха рак тер 
взає мозв'язку між усі ма мор фо па ра мет ра ми, що 
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вра хо ву ва ли ся, за от ри ма ни ми да ни ми по бу до ва но 
ден д рит та ви ді ле ні ко ре ля цій ні плея ди;

– про ве де на оцін ка зна чен ня дис пер сії та стан-
дарт но го від хи лен ня всіх ура хо ва них по каз ни ків 
та ви яв ле ні мор фо па ра мет ри з най ви щим рів нем 
мін ли вості, для яких був засто со ва ний фак тор ний 
ана ліз;

– на ос но ві ана лі зу скла ду ко ре ля цій них пле яд 
та роз мі ру фак тор них на ван та жень ви яв ле но три 
об'єктивних кіль кіс них кри те рія (клю чо ві мор фо-
па ра мет ри) для оцін ки ві та лі те ту осо бин;

– ви хо дя чи з ве ли чин клю чо вих мор фо мет рич-
них па ра мет рів для кож ної осо би ни вста нов лю вав-
ся пев ний ранг ві та лі те ту: пер ший (най ви щий) – а, 
дру гий (про між ний) – b та тре тій (най ниж чий) – с;

– за кіль кіс ним спів від но шен ням у це но по пу-
ля ці ях осо бин різ но го рів ня ві та лі те ту ви зна чав ся 
ін декс якості це но по пу ля цій Q:

Q = 1/2 (a + b), 
де Q – ін декс якості це но по пу ля ції, а – част ка 
осо бин най ви що го ві та лі те ту (в част ках оди ни ці), 
b – част ка осо бин про між но го ві та лі те ту (в част ках 
оди ни ці).

Ві та лі тет ний ана ліз су про во джу вав ся ви ко-
ристан ням па ке тів при клад них ста тистич них 
про грам STATISTICA та PAST, а та кож скла де-
ної Ю.А. Зло бі ним про гра ми VITAL (Zlobin et al., 
2013). Ос тан ня ви зна чає на леж ність до слі джу ва них 
це но по пу ля цій до од ні єї із трьох якіс них ка те го рій 
на ос но ві вра ху ван ня наступ них гра да цій ве ли чин 
ін дек су Q: де пре сив ні це но по пу ля ції (Q < 0,16667); 
врів но ва же ні (Q від 0,16667 до 0,3333); про цві таю чі 
(Q > 0,3333).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Вста нов ле но, що до слі джу ва ні це но по пу ля ції 
L. palustre не ма ють ста тистич но дос то вір них від-

мін ностей у ве ли чи ні по пу ля цій ної щіль ності. 
Се ред ні зна чен ня цьо го по каз ни ка у біль шості 
з них ва рію ють від 7,0+1,32 до 8,0+1,20 рос-
лин/м2. Од нак в уг ру по ван нях Pinetum (sylvestris) 
moliniosо (caeruleae)-pleuroziosum (schreberi) та Pineto 
(sylvestris)-Betuletum (pendulae) vaccinioso (myrtilli)-
ledosum (palustris) ве ли чи ни цієї ха рак те ристи ки, 
від по від но, до ся га ють 10,0+1,04 та 10,8+1,08 рос-
лин/м2.

У скла ді он то ге не тич них спек трів це но по пу ля-
цій L. palustre не ви яв ле но про рост ків, а та кож у 
біль шості з них від сут ні ще й суб се ніль ні та се ніль-
ні рос ли ни. Отже, це но по пу ля ції L. palustre є не-
пов ни ми за он то ге не тич ною струк ту рою (табл. 1).

Вив чен ня он то ге не тич них ха рак те ристик за до-
по мо гою про гра ми ANONS6 до зво ли ло вста но ви-
ти, що в до слі джу ва них це но по пу ля цій L. palustre 
ве ли чи ни ін дек су ві ко вості (Δ) ста нов лять 0,15–
0,34, ін дек су ефек тив ності (ω) 0,34–0,52, по каз ни-
ки ін дек су від нов лю ва ності 0,54–0,91, ін дек су ста-
рін ня – від 0 до 0,13. При цьо му зна чен ня за галь-
но го ін дек су ві ко вості І.М. Ко ва лен ка зна хо дять ся 
у ме жах від 0 до 0,25. Всі сім до слі джу ва них по пу ля-
цій від по від но до кла си фі ка ції Л.А. Жи во товсько-
го за спів від но шен ням Δ/ω на ле жать до ка те го рії 
«мо ло дих» (Δ < 0,35, ω < 0,60). Тоб то ре зуль та ти 
кіль кіс ної оцін ки он то ге не тич ної струк ту ри з опо-
рою на низ ку уза галь нюю чих ін дек сів об'єктивно 
свід чать, що за он то ге не тич ни ми ха рак те ристи ка-
ми це но по пу ля ції L. palustre ма ють до сить ви со кий 
по тен ці ал для стій ко го та дов го три ва ло го іс ну ван-
ня у скла ді до слі джу ва них фі то це но зів. 

Ре зуль та ти оцін ки роз мір них ве ли чин у рос лин 
L. palustre представ ле но в табл. 2. З'ясовано, що 
зна чен ня май же усіх мор фо па ра мет рів L. palustre, 
ок рім маси од но го лист ка та ре про дук тив но го зу-
сил ля RE1, ста тистич но дос то вір но (р < 0,05) змі-
ню ють ся від по від но до еко ти пу фі то це но зу.

Таблиця 1. Онтогенетична структура ценопопуляцій Ledum palustre у досліджених фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся
Table 1. Ontogenetic structure of Ledum palustre coenopopulations in the investigated phytocoenoses of Novhorod-Siversky Polissya 

Угруповання
Частка рослин певного онтогенетичного стану (%)

j im v g ss s

Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) eriophoroso (vaginati)-sphagnosum (magellanici) 14,96 10,03 45,01 30,0 0 0

Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) vaccinioso (myrtilli)-ledosum (palustris) 5,56 33,33 41,67 19,44 0 0

Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli) 9,52 23,95 33,21 33,32 0 0

Pinetum (sylvestris) vaccinioso (myrtilli)-pleuroziosum (schreberi) 10,34 20,69 37,93 24,14 4,41 2,49

Pinetum (sylvestris) moliniosо (caeruleae)-pleuroziosum (schreberi) 12,52 33,31 41,60 8,40 4,17 0

Pinetum (sylvestris) ledoso (palustris)-vacciniosum (myrtilli) 3,3 16,76 33,24 33,33 7,88 5,49

Pinetum (sylvestris) sphagnosum (cuspidatі) 17,86 14,29 21,42 46,43 0 0
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Таблиця 2. Величини морфопараметрів рослин Ledum palustre у досліджених фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся
Table 2. Values of morphoparameters of Ledum palustre plants in the investigated phytocoenoses in Novhorod-Siversky Polissya   

Угруповання
Середні величини морфопараметрів (X +-S-

x
) та їхні одиниці вимірювання1 

W, г A, см2 B, шт. LWR, г/г HWR, см/г HDR, см/см B_L, шт./см RE1, % RE2, %

Pineto (sylvestris)-
Betuletum (pendulae) 
eriophoroso (vaginati)-
sphagnosum (magellanici)

18,3+2,43 453,9+65,57 5,1+0,53 0,27+0,013 4,3+0,43 133,4+4,40 0,076+0,0082 3,5+0,52 0,16+0,033

Pineto (sylvestris)-
Betuletum (pendulae) 
vaccinioso (myrtilli)-
ledosum (palustris)

33,2+8,53 930,0+169,69 5,5+0,77 0,31+0,017 3,8+0,54 184,2+11,68 0,064+0,0066 2,5+0,62 0,08+0,016

Pinetum (sylvestris) 
vacciniosum (myrtilli)

18,9+2,86 315,8+29,62 5,4+0,54 0,19+0,018 5,6+0,55 183,1+9,84 0,058+0,0050 3,6+0,42 0,21+0,030

Pinetum (sylvestris) 
vaccinioso (myrtilli)-
pleuroziosum (schreberi)

10,5+2,56 293,6+38,40 3,7+0,37 0,32+0,036 8,3+1,71 215,5+24,93 0,060+0,0056 2,2+0,40 0,07+0,011

Pinetum (sylvestris) 
moliniosо (caeruleae)-
pleuroziosum (schreberi)

16,8+3,07 443,5+72,49 4,4+0,60 0,36+0,020 4,7+0,42 149,5+12,44 0,063+0,0072 3,4+0,70 0,14+0,038

Pinetum (sylvestris) 
ledoso (palustris)-
vacciniosum (myrtilli)

13,4+1,41 308,5+28,66 3,6+0,23 0,28+0,014 6,8+0,65 179,4+8,82 0,045+0,0031 2,4+0,39 0,11+0,019

Pinetum (sylvestris) 
sphagnosum (cuspidatі)

47,6+11,11 681,9+115,25 6,3+0,73 0,32+0,042 2,5+0,32 137,3+9,40 0,073+0,0065 1,8+0,50 0,15+0,057

Довірчий рівень, р2 0,00053* 0,00002* 0,00989* 0,00100* 0,00001* 0,00008* 0,01355* 0,15191 0,00001*

1 W – загальна маса рослини, A – загальна площа листкової поверхні, B – кількість бічних пагонів, LWR – 
фотосинтетичне зусилля, HWR – відносний приріст у висоту, HDR – співвідношення між висотою та діаметром 
стебла верхiвкового пагона, B_L – кількість бічних пагонів, що формуються на одиницю висоти рослини, RE1 та 
RE2 – репродуктивне зусилля.
2 Значення довірчого рівня встановлено на основі використання дисперсійного аналізу. 
* Величини довірчого рівня, статистично достовірні на рівні 95% і вище.

Ха рак тер ною оз на кою осо бин, які рос туть в уг-
ру по ван нях Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) 
vaccinioso (myrtilli)-ledosum (palustris) та особ ли во 
в Pinetum (sylvestris) sphagnosum (cuspidatі), є най-
біль ші ве ли чи ни май же усіх ста тич них мет рич-
них по каз ни ків (рисунок). Ок рім того, рос ли ни з 
цих фі то це но зів ви різ няють ся най мен ши ми по-
каз ни ка ми від нос но го при рос ту у ви со ту (HWR) 
(3,8+0,54 см/г та 2,5+0,32 см/г від по від но), а із  
уг ру по ван ня Pinetum (sylvestris) sphagnosum 
(cuspidatі) ще й мі ні маль ни ми ве ли чи на ми ре про-
дук тив но го зу сил ля RE1 (1,8+0,50%).

На впа ки, рос ли ни із Pinetum (sylvestris) vaccinioso 
(myrtilli)-pleuroziosum (schreberi) ха рак те ри зу ють ся 
най ниж чи ми зна чен ня ми май же всіх ста тич них 
мет рич них мор фо па ра мет рів та ре про дук тив но го 
зу сил ля (RE2 = 0,07+0,011%), хоча їм при та ман ні 
най біль ші зна чен ня дея ких ста тич них ало мет рич-

них по каз ни ків – HWR (8,3+1,71 см/г) та HDR 
(215,5+24,93 см/см).

Рос ли ни з уг ру по вань Pineto (sylvestris)-Betuletum 
(pendulae) eriophoroso (vaginati)-sphagnosum 
(magellanici), Pinetum (sylvestris) vacciniosum 
(myrtilli) та Pinetum (sylvestris) moliniosо (caeruleae)-
pleuroziosum (schreberi) до сить по діб ні між со бою за 
ве ли чи на ми низ ки мор фо па ра мет рів. Вони, по рів-
ня но із осо би на ми з трьох вище оха рак те ри зо ва них 
фі то це но зів, зде біль шо го «се ред ні» за роз мі ра ми. 
Од нак, їм при та ман ні най ви щі по каз ни ки ре про-
дук тив но го зу сил ля (RE1 = 3,4–3,6%). Рос ли ни з 
уг ру по ван ня Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) 
eriophoroso (vaginati)-sphagnosum (magellanici) та-
кож від різ няють ся най біль шою кіль кістю біч-
них па го нів, що фор му ють ся на оди ни цю ви со ти 
(B_L = 0,076+0,0082 шт./см) та най мен шим спів-
від но шен ням між ви со тою та діа мет ром (HDR = 
133,4+4,40 см/см). Рос ли нам L. palustre із уг ру по-
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Морфограми рослин Ledum palustre, побудовані за результатами оцінки величин статичних метричних 
морфопараметрів.

Ценопопуляції L. palustre із угруповань: 

Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) eriophoroso (vaginati)-sphagnosum (magellanici), 

Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) vaccinioso (myrtilli)-ledosum (palustris),

Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli),

Pinetum (sylvestris) vaccinioso (myrtilli)-pleuroziosum (schreberi),

Pinetum (sylvestris) moliniosо (caeruleae)-pleuroziosum (schreberi),

Pinetum (sylvestris) ledoso (palustris)-vacciniosum (myrtilli),

Pinetum (sylvestris) sphagnosum (cuspidatі)

Morphograms of Ledum palustre plants based on assessment of the values of static metric morphoparameters. 
Coenopopulations of  L. palustre from phytocoenoses: 

Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) eriophoroso (vaginati)-sphagnosum (magellanici), 

Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) vaccinioso (myrtilli)-ledosum (palustris),

Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli),

Pinetum (sylvestris) vaccinioso (myrtilli)-pleuroziosum (schreberi),

Pinetum (sylvestris) moliniosо (caeruleae)-pleuroziosum (schreberi),

Pinetum (sylvestris) ledoso (palustris)-vacciniosum (myrtilli),

Pinetum (sylvestris) sphagnosum (cuspidatі)
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ван ня Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli) при та-
ман ні най біль ша ви со та (H = 93,4+6,85 см) та мі ні-
маль ні зна чен ня фо то син те тич но го зу сил ля (LWR 
= 0,19+0,018 г/г).

У про це сі ві та лі тет них до слі джень за ре зуль та та-
ми ко ре ля цій но го ана лі зу вста нов ле но, що на рів ні 
зна чень кое фі ці єн ту ко ре ля ції (r) 0,80 і вище роз-
мір ні по каз ни ки рос лин L. palustre фор му ють три 
плея ди. У них згру по ва но від двох до чо тирьох мор-
фо па ра мет рів. 

У скла ді пер шої плея ди об'єднані такі мор фо-
па ра мет ри, як кіль кість лист ків (NL), їхня за галь-
на пло ща (A) та від но шен ня пло щі лист ків до діа-
мет ра стеб ла (ADR). У дру гій плея ді зна хо дять ся 
за галь на маса рос лин (W), маса їх ніх ске лет них 
струк тур (Wst), за галь на маса лист ків (WL) та маса 
од но го лист ка (wl). Тре тя плея да вклю чає кіль кість 
біч них па го нів (B) та таких, що фор му ють ся на 
оди ни цю ви со ти (B_L). За га лом плея да ми охо п ле-
но 47,4% роз мір них по каз ни ків, що були вра хо ва ні 
у L. palustre. Це свід чить про до сить ви со ку мор фо-
ло гіч ну ін тег ро ва ність рос лин цьо го виду.

Се ред мор фо па ра мет рів, які оці ню ва ли ся у 
L. palustre, най біль шою мін ли вістю ха рак те ри зу-
ють ся ви со та, кіль кість лист ків, за галь на маса рос-
лин, маса ске лет них струк тур та лист ків, маса од-
но го лист ка, за галь на пло ща лист ко вої по верх ні, 
спів від но шен ня між пло щею лист ко вої по верх ні 
та фі то ма сою рос ли ни, між ви со тою та діа мет ром 

стеб ла верхiвкового па го на, а та кож спів від но-
шен ня за галь ної пло щі лист ків і діа мет ра стеб ла. 
Зна чен ня стан дарт но го від хи лен ня у за зна че них 
роз мір них ха рак те ристик пе ре ви щує 10,2, а дис-
пер сії – 105,8. У біль шості ін ших мор фо па ра мет рів 
ве ли чи ни цих по каз ни ків ва рію ван ня вия ви ли ся 
мен ши ми за 2,2 та 4,7 від по від но.

Фак тор ний ана ліз, засто со ва ний до най більш 
мін ли вих мор фо па ра мет рів, по ка зав, що ви со кі 
фак тор ні на ван та жен ня (на рів ні 0,880000 і біль-
ше) ма ють чо ти ри з них: за галь на маса рос лин, 
кіль кість лист ків, маса ске лет них струк тур та за-
галь на пло ща лист ко вої по верх ні (табл. 3). За ре-
зуль та тами ко ре ля цій но го та фак тор но го ана лі зів, 
до чис ла клю чо вих мор фо па ра мет рів, які  де тер-
мі ну ють ві та лі тет L. palustre, на сам пе ред від не се ні 
за галь на маса рос лин та за галь на пло ща лист ко вої 
по верх ні. Вони не тіль ки ви різ няють ся знач ни ми 
фак тор ни ми на ван та жен ня ми, а й є яд ра ми двох 
різ них ко ре ля цій них пле яд. По каз ник за галь ної 
пло щі лист ко вої по верх ні є ін тег рую чим для двох 
мор фо па ра мет рів (NL та ADR), а за галь ної маси – 
для трьох (Wst, WL та wl). 

До ком плек су роз мір них ве ли чин, які де тер мі ну-
ють ві та лі тет L. palustre, ми та кож від нес ли ви со ту, 
хоча во на і не ви різ ня єть ся ви со ки ми фак тор ни ми 
на ван та жен ня ми. Це обу мов ле но її цен траль ним 
міс цем у скла ді ко ре ля цій но го ден д ри ту й від сут-
ністю тіс но го ко ре ля цій но го зв'язку із за галь ною 

Таблиця 3. Факторна матриця морфопараметрів рослин 
Ledum palustre

Table 3. Factor matrix of morphoparameters of Ledum palustre 
plants

Морфопараметри
Факторні навантаження

фактор 1 фактор 2

висота рослин (H) -0,564666 -0,121752

кількість листків (NL) -0,913489 -0,248299

маса скелетних структур (Wst) -0,903902 -0,074805

маса листків (WL) -0,742562 0,437164

загальна маса рослин (W) -0,964023 0,198304

маса одного листка (wl) -0,440557 0,690936

загальна площа листкової поверхні (A) -0,881569 -0,422863

співвідношення між площею листкової 
поверхні та фітомасою рослини (LAR)

0,277264 -0,708245

співвідношення між висотою рослини 
та діаметром стебла верхiвкового 
пагона (HDR)

0,316469 -0,406788

співвідношення між загальною 
площею листків та діаметром стебла 
верхiвкового пагона (ADR)

-0,609435 -0,671650

внесок фактора, % 49,71 20,87

Таблиця 4. Результати віталітетного аналізу ценопопуляцій 
Ledum palustre

Table 4. Results of vitality analysis of Ledum palustre 
coenopopulations

Асоціації
Значення 

індексу якості Q
Якісний тип 

ценопопуляції

Pineto (sylvestris)-Betuletum 
(pendulae) eriophoroso (vaginati)-
sphagnosum (magellanici)

0,0833 депресивна

Pineto (sylvestris)-Betuletum 
(pendulae) vaccinioso (myrtilli)-
ledosum (palustris)

0,3334 процвітаюча

Pinetum (sylvestris) vacciniosum 
(myrtilli)

0,4000 процвітаюча

Pinetum (sylvestris) vaccinioso 
(myrtilli)-pleuroziosum (schreberi)

0 депресивна

Pinetum (sylvestris) moliniosо 
(caeruleae)-pleuroziosum (schreberi)

0,1500 депресивна

Pinetum (sylvestris) ledoso 
(palustris)-vacciniosum (myrtilli)

0,2143 врівноважена

Pinetum (sylvestris) sphagnosum 
(cuspidatі)

0,4167 процвітаюча
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фі то ма сою рос лин та пло щею їхньої лист ко вої по-
верх ні.

На за вер шаль но му ета пі ві та лі тет но го ана лі зу 
вста нов ле но, що за представ ле ністю рос лин різ но-
го кла су ві та лі те ту три це но по пу ля ції L. palustre є 
про цві таю чи ми, одна – врів но ва же ною й три – де-
пре сив ни ми (табл. 4). При цьо му зна чен ня ін дек су 
якості Q ва рію ють у до сить ши ро ко му діа па зо ні: від 
0 до 0,4167, тоді як мак си маль но мож ли вий роз мах ве-
ли чин цієї ха рак те ристи ки зна хо дить ся в ме жах 0–0,5.

Ви снов ки

За ре зуль та та ми про ве де них до слі джень до ве де но, 
що кож ній із це но по пу ля цій L. palustre лі со вих та 
лі со бо лот них фі то це но зів Нов го род-Сі версько го 
По ліс ся при та ман ний спе ци фіч ний ком плекс ве-
ли чин про від них по пу ля цій них ха рак те ристик. За 
дея ки ми з них (роз мір ни ми по каз ни ка ми, ві та лі-
тет ною струк ту рою) до слі джу ва ні це но по пу ля ції 
ма ють чіт ко ви ра же ні ста тистич но дос то вір ні від-
мін ності, а за ін ши ми (по пу ля цій ною щіль ністю, 
он то ге не тич ною струк ту рою) про яв ля ють біль шу 
по діб ність.

З ура ху ван ням ком плек су по пу ля цій них по-
каз ни ків най ви щий по тен ці ал для ста ло го та 
дов го три ва ло го функ ціо ну ван ня у фі то це но зах 
Нов го род-Сі версько го По ліс ся ма ють це но по-
пу ля ції L. palustre із уг ру по вань Pinetum (sylvestris) 
vacciniosum (myrtilli), Pineto (sylvestris)-Betuletum 
(pendulae) vaccinioso (myrtilli)-ledosum (palustris) 
та Pinetum (sylvestris) sphagnosum (cuspidatі). Вони 
не тіль ки на ле жать до ка те го рії «про цві таю чих» 
за ві та лі тет ни ми оз на ка ми, а й ха рак те ри зу ють-
ся он то ге не тич ною струк ту рою, в скла ді якої пе-
ре ва жає част ка рос лин до ге не ра тив них ста нів 
(53,57–80,56%), од нак ва го му представ ле ність 
(19,44–46,43%) ма ють і ге не ра тив ні осо би ни. На 
су час но му ета пі ці це но по пу ля ції не пот ре бу ють 
впро ва джен ня спе ці аль них за хо дів для їхньо го збе-
ре жен ня.

Це но по пу ля ції з уг ру по вань Pinetum (sylvestris) 
ledoso (palustris)-vacciniosum (myrtilli), Pinetum 
(sylvestris) moliniosо (caeruleae)-pleuroziosum 
(schreberi), Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) 
eriophoroso (vaginati)-sphagnosum (magellanici), 
Pinetum (sylvestris) vaccinioso (myrtilli)-pleuroziosum 
(schreberi) на ле жать до чис ла тих, які за раз пот ре-
бу ють мо ні то рин гу. Для це но по пу ля ції із Pinetum 
(sylvestris) ledoso (palustris)-vacciniosum (myrtilli) це 
на сам пе ред обу мов ле но тим, що в ній до сить сут-

тє вою (57,14%) є част ка рос лин най ниж чої жит тє-
вості (кла су с ві та лі те ту). Ок рім того, у цій це но по-
пу ля ції, по рів ня но із шість ма ін ши ми, най біль ше 
суб се ніль них та се ніль них осо бин (їх ня су мар на 
част ка 13,37%). Тоб то в ній спос те рі га єть ся чіт ко 
ви ра же ний про цес "ста рін ня".

Ак ту аль ність мо ні то рин гу за це но по пу ля ція ми 
L. palustre із уг ру по вань Pinetum (sylvestris) moliniosо 
(caeruleae)-pleuroziosum (schreberi), Pineto (sylvestris)-
Betuletum (pendulae) eriophoroso (vaginati)-sphagnosum 
(magellanici), Pinetum (sylvestris) vaccinioso (myrtilli)-
pleuroziosum (schreberi) на сам пе ред ви зна ча єть ся 
тим, що всі вони де пре сив ні із част кою рос лин 
най ниж чо го кла су ві та лі те ту на рів ні 70–100%. По-
зи тив ним є те, що у цих це но по пу ля ці ях представ-
ле ність L. palustre до ге не ра тив них он то ге не тич них 
ста нів ся гає 68,96–87,43%. Тоб то, не зва жаю чи на 
низький рі вень ві та лі тет них ха рак те ристик, у да-
них це но по пу ля ці ях пе ре ва жа ють ін ва зій ні про це-
си, що вка зує на їхню по тен цій ну здат ність до са-
мо під три ман ня та по даль шо го дов го три ва ло го іс-
ну ван ня у за зна че них уг ру по ван нях. Вва жає мо, що 
од ним із чин ни ків, який спри яє про я ву цієї особ-
ли вості на віть за умо ви низької жит тє вості осо бин 
L. palustre, є знач на мор фо ло гіч на ін тег ро ва ність 
рос лин цьо го виду.
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Шерстюк М.Ю. Ценопопуляції Ledum palustre (Ericaceae) 
у лісових і лісоболотних фітоценозах Новгород-
Сіверського Полісся. Укр. бот. журн., 2017, 74(1): 37–45.

Гетьманський національний природний парк 
вул. Миру, 6, Тростянець 42600, Україна

Комплексно охарактеризовано сучасний стан ценопопу-
ляцій Ledum palustre у семи лісових і лісоболотних фіто-
ценозах Новгород-Сіверського Полісся. За показника-
ми розмірності та віталітетної структури ценопопуляції 
мають чітко виражені та статистично достовірні відмін-
ності, за показниками онтогенетичної структури та по-
пуляційної щільності вони досить подібні між собою. За 
комплексом популяційних показників встановлено, що 
найвищий фітоценотичний потенціал функціонування 
мають ценопопуляції із угруповань Pinetum (sylvestris) 
vacciniosum (myrtilli), Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) 
vaccinioso (myrtilli)-ledosum (palustris) та Pinetum (sylvestris) 
sphagnosum (cuspidatі).

Ключові слова: ценопопуляції, онтогенетична 
структура, морфометричний аналіз, модельні особини, 
віталітетний аналіз, Новгород-Сіверське Полісся

Шерстюк М.Ю. Ценопопуляции Ledum palustre 
(Ericaceae) в лесных и лесоболотных фитоценозах 
Новгород-Северского Полесья. Укр. бот. журн., 2017, 
74(1): 37–45.

Гетьманский национальный природный парк 
ул. Мира, 6, Тростянец 42600, Украина

Комплексно охарактеризовано современное состояние 
ценопопуляций Ledum palustre в семи лесных и лесо- 
болотных фитоценозах Новгород-Северского Полесья. 
По размеру растений и виталитетной структуре цено-
популяции имеют четко выраженные статистически до-
стоверные отличия, а по онтогенетической структуре и 
популяционной плотности они весьма похожи. По ком-
плексу популяционных характеристик установлено, что 
самый высокий фитоценотический потенциал функцио-
нирования имеют ценопопуляции из сообществ Pinetum 
(sylvestris) vacciniosum (myrtilli), Pineto (sylvestris)-Betuletum 
(pendulae) vaccinioso (myrtilli)-ledosum (palustris) и Pinetum 
(sylvestris) sphagnosum (cuspidatі).

Ключевые слова: ценопопуляции, онтогенетическая 
структура, морфометрический анализ, модельные 
особи, виталитетный анализ, Новгород-Северское 
Полесье


