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Abstract. A new locality of Glycyrrhiza glabra (Fabaceae), a species listed in the Red Data Book of Ukraine, is reported. 
For this species, the reported locality on the left bank of the Kuyalnyk Estuary, near Kubanka village in Lymanskyi District, 
Odesa Region, is the westernmost one in Ukraine. Up to now, the species was not registered in Odesa Region. The article 
provides a detailed environmental and cenotic characteristics of the populations of Glycyrrhiza glabra as well as of those plant 
communities in which they were recorded. It was found that quite intense soil abrasion on the left bank of the estuary slope 
provides a favourable environment for populations of Glycyrrhiza glabra. However, goat and sheep grazing has negative impact 
on age composition of the populations due to no seed formation without generative shoots. Populations vitality is supported 
only by vegetative reproduction. The proposals are made to take measures for maintaining optimum conditions for the existing 
populations of Glycyrrhiza glabra  in the Kuyalnyk Estuary and restoration of this species over the slopes. It is also proposed to 
replace the present "Not Evaluated" category of this species with "Endangered" in "The Official List of Rare Species of Plants of 
Odesa Region". The necessity of establishing Kuyalnyk National Nature Park to protect a unique ecosystem in Europe, which 
combines megahalophyte, desert, shrub and steppe habitats and their rare components, including Glycyrrhiza glabra, is emphasized. 
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Вступ 

Вліт ку 2016 року ав то ра ми стат ті були здій сне ні де-
таль ні до слі джен ня рос лин но го по кри ву нижньої 
час ти ни до ли ни р. Великий Ку яль ник та Ку яль-
ницько го ли ма ну. Ли ман і при лег лі схи ло ві ланд-
шаф ти є уні каль ним при род ним ут во рен ням. Тут 
здав на до бу ва ли сіль, яка ви со ко ці ну ва ла ся у кра ї-
нах Єв ро пи, а на схи лах про во ди ло ся сі но ко сін ня, 
ви пас ху до би та за го тів ля си ро ви ни лі карських і ко-
рис них рос лин. У по низ зі на лі во му бе ре зі ли ма ну 
ще в ХІХ ст. був ство ре ний клі ма тич ний ку рорт, де 
лі ку ва ли різ но ма ніт ні за хво рю ван ня суль фід ни ми 
гря зя ми, со ло ною ра пою та мі не раль ною во дою. 

У до ли ні ли ма ну та на його схи лах збе рег ли ся 
га ло фіт ні, луч ні, бо лот ні, пус тель но-сте по ві та сте-
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по ві рос лин ні уг ру по ван ня, у скла ді яких зростає 
ба га то ви дів, за не се них до "Чер во ної кни ги Ук ра-
ї ни" (Red Data book..., 2009). Не зва жаю чи на ви-
нят ко ву нау ко ву, при ро до охо рон ну, баль нео ло-
гіч ну цін ність цієї те ри то рії, при ро до охо рон ний 
ста тус її досі не ви зна че ний. На слід ком цьо го є 
по даль ше поглиблення екологічної кризи, в якій 
опинився Ку яль ницький ли ман, спри чи не ної не-
ра ціо наль ним ви ко ристан ням його при род них ре-
сур сів, а та кож ресурсів нав ко лиш ніх те ри то рій. 
Нау ков ці три ва лий час за йма ють ся роз в'язанням 
цієї проблеми. Оп рацьо ва но нау ко ве об ґрун ту ван-
ня ство рен ня На ціо наль но го при род но го пар ку 
"Ку яль ницький" та кон цеп ція ра ціо наль но го ви ко-
ристан ня при род них ре сур сів Ку яль ницько го ли-
ма ну (Ennan, Shykhaleeva, 2015). 
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Ме тою до слі джень, які про во дять ся ко лек ти-
вом спів ро біт ни ків Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо-
лод но го НАН Ук ра ї ни спіль но із Фі зи ко-хі міч ним 
інсти ту том за хис ту нав ко лишньо го се ре до ви ща і 
лю ди ни МОН Ук ра ї ни та НАН Ук ра ї ни, є вив чен-
ня рос лин но го по кри ву еко системи Ку яль ницько-
го ли ма ну, зок ре ма ви зна чен ня його су час но го ста-
ну й тен ден цій та на прям ків змін, що від бу ва ють-
ся за умов ан тро піч но го впли ву. Ці дослідження 
необхідні для розробки кон цеп ції та кон крет них 
про по зи цій зі збе ре жен ня біо різ но ма ніт тя, не ви-
снаж ли во го ви ко ристан ня його уні каль них при-
род них ре сур сів та при ро до охо рон но го впо ряд ку-
ван ня ре гіо ну. Під час цих до слі джень було ви яв-
ле но ба га то но вих міс цез ростань ра ри тет них ви дів 
та їх ніх уг ру по вань, за не се них до "Зе ле ної кни ги 
Ук ра ї ни" (Zelena knyha..., 2009). Се ред них особ-
ли вий ін те рес скла дає зна йде на на лі во му бе ре-
зі Ку яль ницько го ли ма ну (Ли манський р-н, по-
бли зу с. Ку бан ка) по пу ля ція Glycyrrhiza glabra L. 
(Fabaceae). Цей давньо се ре дзем но морський вид, 
по ши ре ний від Се редньої Єв ро пи до Іра ну та Аф-
га ніста ну, в Ук ра ї ні зна хо дить ся на пів ніч ній межі 
ареа лу. Glycyrrhiza glabra за не се на до "Чер во ної 
кни ги Ук ра ї ни" (Red Data book..., 2009) і, за да ни ми 
цьо го зве ден ня, тра п ля єть ся зрід ка на пів дні Сте-
по вої зони в Хер сонській, За по різькій, До нецькій, 
Лу ганській обл. та в АР Крим. При ро до охо рон ний 
ста тус виду – "не оці не ний" оз на чає не дос тат ність 
ін фор ма ції про по ши рен ня, ста н та ди на мі ку його 

по пу ля цій, що не об хід но для ор га ні за ції ефек тив-
ної охо ро ни цієї ра ри тет ної лі карської рос ли ни 
(Minarchenko, 2005). Най ближ че міс це зна хо джен-
ня G. glabra зна хо дить ся на те ри то рії Рес пуб лі ки 
Мол до ва (Буджацькі пів ніч ні та пів ден ні різ но-
трав но-тип ча ко ві сте пи) (Shabanova et al., 2014). 
Уг ру по ван ня з до мі ну ван ням G. glabra за не се ні до 
Зе ле ної кни ги Ук ра ї ни (Zelena knyha…, 2009) зі ста-
ту сом "пе ре бу ва ють під за гро зою зник нен ня".

До цьо го часу на яв ність виду у скла ді фло ри 
Одеської обл. за ли ша ла ся спір ною. Ві до мий бо та-
нік Л.С. Шес те ри ков (Shesterikov, 1894) зна йшов 
його в око ли цях м. Оде са на те ри то рії, при лег лій 
до бо та ніч но го саду. Про те вва жав його за не се-
ним з те ри то рії саду, де він зна хо див ся в куль ту рі. 
В Гер ба рії Одесько го уні вер си те ту ім. І.I. Меч ні ко-
ва збе рі га ють ся зраз ки G. glabra, зі бра ні сту ден та ми 
уні вер си те ту та кож на те ри то рії бо та ніч но го саду в 
2004 і 2006 рр. У ви дан ні "Флора УРСР" (Visyulina, 
1954) з по си лан ням на Л.С. Шес те ри ко ва вка зу єть-
ся на зростан ня цьо го виду в око ли цях Оде си та на 
іс ну ван ня гер бар но го зраз ку. Наступ ні до слід ни ки 
(Tkachenko, Kostylev, 1985; Krytskaya, 1987) від мі ча-
ють на яв ність G. glabra в Одеській обл., про те не на-
зи ва ють кон крет них міс це зна хо джень і не на во дять 
гер бар них зраз ків. За зна чи мо, що О.В. Кос тильов 
у стат ті, при свя че ній рос лин ності схи лів Ку яль-
ницько го ли ма ну (Kostylov, 1987), цей ра ри тет ний 
вид не зга дує. В Офі цій но му пе ре лі ку рід кіс них ви-
дів рос лин Одеської обл. (Ofitsiyni pereliky…, 2012) 

Рис. 1. Нове місцезнаходження Glycyrrhiza glabra (●) в долині Куяльницького лиману

Fig. 1. Distribution of Glycyrrhiza glabra in the Kuyalnyk Estuary valley: (●) – a new locality of Glycyrrhiza glabra 
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G. glabra на во дить ся зі ста ту сом "не оці не ний", міс-
ця його з ростан ня не вка зу ють ся. Та ким чи ном, 
цей вид в Одеській обл. до на шої зна хід ки за ли-
шав ся ви дом-"при ви дом" зі зга ду ван ням про його 
на яв ність, але без до ку мен таль но го під твер джен ня 
пунк тів міс цез ростань. За зна чи мо, що в Гер ба рії 
Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї-
ни зраз ки цьо го виду з те ри то рії Одеської обл. досі 
бу ли від сут ні, а в Гер ба рії Одесько го на ціо наль но го 
уні вер си те ту не було ек зем п ля рів з Ку яль ницько го 
ли ма ну. 

Ме тою да ної стат ті є ха рак те ристи ка но во го най-
за хід ні шо го міс це зна хо джен ня Glycyrrhiza glabra в 
Ук ра ї ні, уточ нен ня еко ло гіч них і це но тич них ха-
рак те ристик цьо го ра ри тет но го виду, його фі то со-
зо ло гіч но го ста ту су в Одеській обл. і в Ук ра ї ні та 
роз роб лен ня про по зи цій з охо ро ни та збе ре жен ня 
його по пу ля цій.

Матеріали та ме то ди

Польо ві гео бо та ніч ні до слі джен ня здій сню ва ли за 
за галь но при йня ти ми ме то ди ка ми (Yunatov, 1964). 
Гео бо та ніч ні опи си зроб ле но в серп ні–ве рес ні 
2016 р., ко ор ди на ти міс це зна хо джень ви зна ча ли 
за до по мо гою при ла ду GPS, кар ту ван ня рос лин-
ності – на ос но ві кос міч них знім ків ви со кої точ-
ності, які є у віль но му дос ту пі (про гра ма Google 
Planeta Earth). Ла тинські на зви ви дів по да но за так-
со но міч ним зве ден ням (Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999).

Гер бар ні зраз ки G. glabra із ви яв ле но го ло ка-
лі те ту пе ре да но до Гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки  
ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

За гео бо та ніч ним ра йо ну ван ням Ук ра ї ни (Heo-
botanichne…, 1977) до слі джу ва на те ри то рія на ле-
жить до Бі ля ївсько-Ко мін тер нівсько го гео бо та ніч-
но го ра йо ну Ові діо польсько-Баш тансько-Апосто-
лівсько го (Дніст ровсько-Дніп ровсько го) гео бо-
та ніч но го ок ру гу При чор но морської (Пон тич ної) 
сте по вої про він ції Єв ро пейсько-Азі атської сте по-
вої об лас ті. 

По пу ля ція G. glabra була зна йде на на за хід но-
му мак ро схи лі лі во го бе ре га Ку яль ницько го ли ма-
ну (рис. 1, 2). У да но му міс ці схи ли ма ють ви со ту 
15–20 м, на хил їхньої нижньої та се редньої час тин 
до ся гає 45–50°, верх ня тре ти на схи лів об ри виста. 
Ґрун то утво рюю чи ми по ро да ми є від кла ди чет вер-

Рис. 2. Карта рослинності ключової ділянки лівобережної 
частини долини Куяльницького лиману: 

У м о в н і  п о з н а ч е н н я : 1 – угруповання з 
домінуванням Salicornia prostrata; 2 – угруповання 
з домінуванням Bassia sedoides; 3 – угруповання з 
домінуванням Artemisia santonica і Halimione pedunculata;  
4 – угруповання з домінуванням A. santonica і Bromus 
squarrosus; 5 – штучні насадження Elaeagnus angustifolia; 
6 – розріджені зарості E. angustifolia з домінуванням 
у трав'яному ярусі Bromus squarrosus; 7 – угруповання 
Glycyrrhiza glabra з Bromopsis inermis; 8 – угруповання 
з домінуванням G. glabra, Elytrigia intermedia; 9 – 
угруповання з домінуванням Bromus squarrosus, 
E. intermedia; 10 – угруповання з домінуванням Festuca 
pratensis, Bromopsis riparia; 11 – деревні та чагарникові 
насадження балок з Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna  
Prunus stepposa, Rosa canina та ін.; 12 – відслонення 
лесів та лесовидних суглинків. 13 – стежки прогону 
худоби та деградовані ділянки; 14 – прибережні сезонно 
затоплювані ділянки лиману в осінній період

Fig. 2. Vegetation map of the key area on the left bank of the 
Kuyalnyk Estuary valley: 

1 – community with dominance of Salicornia prostrata; 2 – 
community with dominance of Bassia sedoides; 3 – community 
with dominance of Artemisia santonica with Halimione 
pedunculata; 4 – community with dominance of A. santonica 
with Bromus squarrosus; 5 – artificial stands of Elaeagnus 
angustifolia; 6 – sparsed brushwood of E. angustifolia with 
domination in herbal layer of B. squarrosus; 7 – community 
with dominance of Glycyrrhiza glabra, Bromopsis inermis; 8 – 
community with dominance of G. glabra, Elytrigia intermedia; 
9 – community with dominance of Bromus squarrosus, 
E. intermedia; 10 –  community with dominance of Festuca 
pratensis, Bromopsis riparia; 11 – brushwood in depressions 
with  Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Prunus stepposa, 
Rosa canina; 12 – outcrop of loess and loess loam; 13 – 
grazing and degraded areas; 14 – seasonally flooded coastal 
areas of the estuary in autumn
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тин ної сис те ми, пе ре важ но кон ти нен таль ні леси 
та ле со по діб ні ут во рен ня, які за дії віт ру та води 
лег ко руй ну ють ся, внас лі док чого утво рю ють ся 
чис лен ні бал ки та тим ча со ві во до то ки. Для схи лів 
ли ма ну ха рак тер ни ми є аб ра зив но-зсув ні про це-
си, які від бу ва ють ся пос тій но. На по ло гі ших час-
ти нах схи лів утво рю ють ся ма ло по туж ні пів ден ні 
кар бо нат ні чор но зе ми (пе ре хід ні до каш та но вих 
ґрун тів). На їх ній по верх ні спос те рі га ють ся ло-
каль ні мік ро зсу ви, що ма ють ви гляд вузьких, до-
сить гли бо ких трі щин, або не ве лич ких ус ту пів 
з ок руг ли ми края ми, які пос ту по во зсу ва ють ся 
вниз по схи лу (Zhantalay et al., 2015). Зсув ні про-
це си під си лю ють ся ви па сан ням ве ли кої ро га тої 
ху до би, кіз та овець, які про топ ту ють стеж ки. Під 
час злив част ки ґрун ту та ґрун то утво рюю чої по-
ро ди по то ка ми води ви но сять ся на бе рег ли ма ну. 
Особ ли во ін тен сив ни ми про це са ми еро зії від зна-
ча ють ся ко ну си ви но су ба лок. Такі ди на міч ні гео-
мор фо ло гіч ні умо ви спри чи ню ють спе ци фіч ні 
сук це сій ні змі ни рос лин ності, внас лі док яких зо-
наль ні сте по ві уг ру по ван ня транс фор му ють ся в 
ін тра зо наль ні ме зо га ло фіт ні з до мі ну ван ням ко-
ре не вищ них або од но річ них зла ків та еро зіо фі лів. 
Ці умо ви є спри ят ли ви ми для іс ну ван ня по пу ля ції  
G. glabra, ос кіль ки її рос ли ни ма ють роз га лу же ну 
ко ре не ву сис те му, присто со ва ну для іс ну ван ня на 
рух ли во му субстра ті.

У да но му ло ка лі те ті вид представ ле ний дво ма 
це но по пу ля ція ми. Схи ло ва це но по пу ля ція вхо-
дить до скла ду уг ру по вань (рис. 2, 3), які за йма ють 
ниж ні та се ред ні час ти ни стрім ких (40–50°) бе ре-
го вих схи лів ли ма ну та схи лів нижньої час ти ни 
вузької бал ки з тим ча со вим во до то ком. Ці ді лян-
ки ха рак те ри зу ють ся по мір ним рів нем аб ра зив но-
зсув них про це сів, які ство рю ють спри ят ли ві умо-
ви для іс ну ван ня та ве ге та тив но го роз мно жен ня 
G. glabra. Верх ні час ти ни схи лів, де від бу ва ють ся 
більш ін тен сив ні аб ра зій но-зсув ні про це си і які є 
по тен цій ни ми міс цез ростан ня ми, да ний вид ще не 
за ймає. За галь не про ек тив не по крит тя уг ру по ван-
ня до ся гає 100%. Ос нов ним до мі нан том тра востою 
є Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (70%). По де ку ди 
тра п ляють ся пля ми з Botriochloa ishaemum (L.) Keng 
(10–25%) або Agropyron pectinatum P. Beauv. (до 10%). 
Glycyrrhiza glabra до сить рів но мір но роз мі щу єть ся 
по всій пло щі й висту пає спів до мі нан том з про ек-
тив ним по крит тям 30–50%. У скла ді уг ру по ван ня 
по оди но ко зроста ють види сте по во го ча гар ни ко-
во го ком плек су – Prunus stepposa Kotov, Crataegus 
praearmata Klokov та Asparagus verticillatus L. У 
трав'яному по кри ві пе ре ва жа ють види по ру ше-
них міс цез ростань: Elytrigia repens (L.) Nevski 
(5–10%), Bromus squarrosus L. (5–10%), Centaurea 
solstitialis L. (1%), C. diffusa Lam., Marrubium praecox 
Janka, Artemisia absinthium L., Daucus carota L., 
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal. По оди но ко тра-

Рис. 3. Угруповання Glycyrrhiza 
glabra з Bromopsis inermis 
на схилах лівого берега 
Куяльницького лиману

Fig. 3. Community of Glycyrrhiza 
glabra and Bromopsis inermis on 
the slopes of the left bank of the 
Kuyalnyk Estuary
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п ляють ся сте по ві види: Salvia stepposa Des.-Shost., 
Potentilla obscura Willd., Achillea submillefolium 
Klokov & Krytzka, Galium ruthenicum Willd., Artemisia 
santonica L. 

Дру га це но по пу ля ція G. glabra за ймає ді лян-
ку, яка охо п лює при бе реж ну час ти ну ли ма ну від 
під ніж жя бе ре го вих схи лів до ви рів ня них те ри-
то рій з уг ру по ван ня ми, ут во ре ни ми Elaeagnus 
angustifolia L. та E. commutata Bernh. ex Rydb. (рис. 2, 
4). Є при пу щен ня, що це но по пу ля ція утво ри ла ся 
внас лі док зми ву на сін ня G. glabra зі схи лів. Умо ви 
тут знач но во ло гі ші, ніж на по пе ред ній ді лян ці, 
про що свід чить на яв ність зе ле но го трав'яного по-
кри ву, ут во ре но го ве ге тую чи ми па го на ми рос лин, 
в той час, як на пер шій ді лян ці всі рос ли ни, крім  
G. glabra, зна хо ди ли ся на по чат ко вій ста дії осінньо-
го спо кою. Ґрун ти сла бко за со ле ні зми ті чор но зе-
мо подіб ні. За галь не про ек тив не по крит тя уг ру по-
ван ня ста но вить 85–90%. До мі нант G. glabra має 
по крит тя до 45%, спів до мі нан та ми висту па ють 
Elytrigia intermedia (Host) Nevski (10–15%) та Bromus 
japonicus Thunb. (до 40%). У скла ді це но зу та кож 
зроста ють Poa bulbosa L., Festuca pratensis Huds. 
(3–5%), Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 
Rumex confertus Willd., Grindelia squarrosa, Salvia 
stepposa, Consolida regalis S.F. Gray, Trifolium repens L. 
На цій ді лян ці за ра ху нок ак тив но го ве ге та тив но-
го роз мно жен ня G. glabra утво рює до сить щіль ні 

кур ти ни ви дов же ної фор ми, пло ща яких ста но вить 
15–20 м2.

Обид ві ді лян ки, на яких зростає Glycyrrhiza 
glabra, зна хо дять ся під впли вом при род них і ан-
тро піч них фак то рів. На схи ло вій ді лян ці, як вже 
за зна ча ло ся, від бу ва єть ся вод на та віт ро ва еро зія 
ґрун ту, яку під си лює ви па сан ня. Пев ний вплив 
здій сню ють та кож оси пи з верх ніх об ри вистих час-
тин схи лів, на ниж ній рів нин ній час ти ні – за со-
лен ня й на мив ґрун ту та ґрун то утво рюю чої по ро ди, 
а та кож ви па сан ня. Та кий ком плекс фак то рів не є 
ці лком не га тив ним (крім над мір но го ви па сан ня) 
для іс ну ван ня це но по пу ля ції G. glabra. Як по ка за ли 
до слі джен ня схи ло вої та рів нин ної час тин ло ка лі-
те ту, на ді лян ках ін тен сив но го ви па сан ня ху до би 
від мі ча єть ся знач не при гні чен ня роз ви тку осо бин. 
Зок ре ма, верх ні об лист в ле ні час ти ни стеб ла, всі 
пло ди та юве ніль ні осо би ни пов ністю по ї да ють ся. 
Це не га тив но впли ває на ві ко вий склад це но по пу-
ля цій G. glabra, ос кіль ки їхнє на сін нє ве по нов лен-
ня прак тич но від сут нє. Жит тє здат ність по пу ля цій 
під три му єть ся лише за ра ху нок ве ге та тив но го роз-
мно жен ня рослин.

На ін ших ді лян ках схи лів уз довж обох бе ре гів 
Ку яль ницьо го ли ма ну G. glabra не знайдена, що дає 
підстави го во ри ти про ре лік то вий ха рак тер ви яв-
ле них міс цез ростань. При пус кає мо, що за ча сів, 
коли ли ман був морською за то кою, G. glabra була 

Рис. 4. Угруповання Glycyrrhiza 
glabra з Elytrigia intermedia на 
підніжжі схилу лівого берега 
лиману

Fig. 4. Community of Glycyrrhiza 
glabra with Elytrigia intermedia at 
the foot of slope on the left bank of 
the estuary
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більш широко по ши ре на на його бе ре гах, ос кіль-
ки ево лю цій но та це но тич но цей вид пов'язаний 
саме з рос лин ністю при морських дещо еро до ва-
них схи лів. Пі сля ві до крем лен ня ли ма ну від моря 
та здій сне них пе ре тво рень схи лів ли ма ну, зок ре ма 
те ра су ван ня у зв'язку з їхньою лі со ме ліо ра ці єю, 
а та кож по си лен ня ви па су, пло щі міс цез ростань 
виду різ ко ско ро ти ли ся. Те пер біль ша час ти на до-
п ла кор них площ ли ма ну, особ ли во схід но го мак-
ро схи лу, зай ня та зо наль ною сте по вою, ча гар ни-
ко во-сте по вою, пус тель но-сте по вою рос лин ністю 
або лі со ви ми на са джен ня ми. Лише на дея ких ді-
лян ках за хід но го мак ро схи лу збе рег ли ся умо ви для 
пос тій ної гео мор фо ген ної сук це сії рос лин ності, 
спри ят ли ві для іс ну ван ня по пу ля цій G. glabra. Про-
те, як вже за зна ча ло ся, зростаю че ан тро піч не на-
ван та жен ня (ін тен сив не ви па сан ня свійської ху-
до би, по же жі, за ліс нен ня схи лів ли ма ну, мож ли во, 
і зби ран ня ко ре не вищ як лі карської си ро ви ни), 
при зве ло до різ ко го ско ро чен ня її площ. Ос кіль ки  
G. glabra, на від мі ну від ін ших представ ни ків ро ди-
ни, не має сим біо зу з азот фік сую чи ми бак те рія ми 
і є та кож менш кон ку рент но здат ним і стій ким до 
не га тив но го зо внішньо го впли ву ви дом, вкрай не-
об хід ним є про ве ден ня не від клад них за хо дів з його 
охо ро ни та збе ре жен ня по пу ля цій.

Ви снов ки

Ана ліз от ри ма ної ін фор ма ції стосовно еко ло гіч них 
і це но тич них особ ли востей Glycyrrhiza glabra та по-
ши рен ня виду в Одеській обл. да ють підста ви ре ко-
мен ду ва ти в "Офі цій но му пе ре лі ку рід кіс них ви дів 
рос лин Одеської об лас ті" змі ни ти ста тус цьо го виду 
з "не оці не ний" на "зни каю чий". 

Для під три ман ня оп ти маль но го функ ціо ну ван-
ня іс ную чих це но по пу ля цій G. glabra на те ри то рії 
Ку яль ницько го ли ма ну не об хід но рег ла мен ту ва-
ти па ск валь не на ван та жен ня в да но му ло ка лі те-
ті. Пот ріб но знач но змен ши ти, а та кож пов ністю 
за бо ро ни ти ви па сан ня свійської ху до би в пе рі од 
від цві тін ня до ви зрі ван ня на сін ня да но го виду. 
Вве ден ня та ко го ре жи му спри яти ме на сін нє во му 
від нов лен ню по пу ля цій і по ши рен ню цьо го ра ри-
тет но го виду в ре гіо ні. Не об хід но та кож ор га ні зу-
ва ти мо ні то ринг ста ну по пу ля ції G. glabra в до ли-
ні Ку яль ницько го ли ма ну, що до зво лить от ри ма ти 
додаткову ін фор ма цію для ор га ні за ції її ефек тив-
ної охо ро ни. Оче вид ною є та кож не об хід ність про-

ве ден ня штуч но го під сі ву на сін ня та під са джу ван-
ня жив ців у міс цез ростан ня, які при дат ні для цьо го 
виду на ін ших ді лян ках схи лів, зок ре ма лі во го бе-
ре га.

Ок рім да но го виду, охо ро ни на до слі джу ва-
ній те ри то рії пот ре бу ють ще 11 ви дів, включених 
до "Чер во ної кни ги Ук ра ї ни" – Pulsatilla bohemica 
(Skalicky) Tzvelev (= P. nigricans auct. non Stoerck 
nom illeg.), Gymnospermium odessanum (DC.) Takht., 
Paeonia tenuifolia L., Tulipa schrenkii Regel, Astragalus 
dasyanthus Pall., Crocus reticulatus Steven ex Adams, Stipa 
capillata L., S. lessingiana Trin. & Rupr., S. pulcherrima  
K. Koch, Adonis vernalis L., Crambe tataria Sebeok та уг-
ру по ван ня ко ви ло вих сте пів, за не се них до "Зе ле ної 
кни ги Ук ра ї ни". Нині, коли ли ман і при лег лі те ри то-
рії не ма ють при ро до охо рон но го ста ту су, здій снен ня 
будь-яких ре жим них за хо дів є не ре аль ним. Ство рен-
ня НПП "Ку яль ницький", або на дан ня цій те ри то рії 
ін шо го при ро до охо рон но го ста ту су до зво лить збе-
рег ти єди ну в Єв ро пі еко систе му, в якій по єд ну ють-
ся ме га га ло філь ні, пус тель но-сте по ві, ча гар ни ко во-
сте по ві й зо наль но-сте по ві біо то пи та їхні ра ри тет ні 
ком по нен ти, зок ре ма Glycyrrhiza glabra.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Ennan A.A.-A., Shykhaleeva H.N. In: Pryrodno-resursnyy 
potentsial Kuyalnytskoho ta Khadzhybeyskoho lymaniv, 
terytorii mizhlymannya: suchasnyy stan, perspektyvy 
rozvytku: mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf., Odesa: 
TES, 2015, pp. 139–141. [Эннан А.А., Шихале-
ева Г.Н. Концепция рационального использо-
вания ресурсов Куяльницкого лимана, Хаджи-
бейско-Куяльницкой пересыпи и межлиманья 
в интересах Одесского региона / Природно- 
ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейсь-
кого лиманів, території міжлимання: сучасний стан, 
перспективи розвитку: мат. Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 18–20 листоп. 2015 р.), Одеса: ТЕС, 
2015, с. 139–141].

Heobotanichne rayonuvannya Ukrainskoi RSR, Kyiv: 
Naukova Dumka, 1977, 303 pp. [Геоботанічне ра-
йонування Української РСР, Київ: Наук. думка, 
1977, 303 с.]. 

Kostylov O.V. Ukr. Bot. J., 1987, 44(5): 81–84. [Кости-
льов О.В. Рослинність схилів Куяльницького лима-
ну. Укр. бот. журн.,1987, 44(5): 81–84.]

Krytskaya L.Y. Flora stepey y yzvestnyakovykh obnazhenyi 
Pravoberezhnoy Zlakovoy Stepy: Cand. Sci. Diss. 
Abstract, Kiev, 1987, 16 pp. [Крицкая Л.И. Флора сте-
пей и известнякових обнажений Правобережной Зла-
ковой Степи: автореф. дис. … канд. биол. наук, Киев, 
1987, 16 с.].



62 Ukr. Bot. J., 2017, 74(1)

Minarchenko V.M. Medicinal vascular plants of 
Ukraine (medicinal and resourse significance), Kyiv: 
Phytosociocentre, 2005, 324 pp. [Мінарченко В.М. 
Лікарські судинні рослини України (медичне і ресурсне 
значення), Київ: Фітосоціоцентр, 2005, 324 с.].

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of 
Ukraine. A nomenclatural checlist, Kiev, 1999, xxiii +  
346 pp.

Ofitsiyni pereliky rehionalno ridkisnykh roslyn admini-
stratyvnykh terytoriy Ukrainy (dovidkove vydannya). 
Ukladachi T.L. Andriyenko, M.M. Perehrym, Kyiv: 
Alterpress, 2012, 148 pp. [Офіційні переліки регіонально 
рідкісних рослин адміністративних територій України 
(довідкове видання). Уклад. Т.Л. Андрієнко, М.М. Пе-
регрим, Київ: Альтерпрес, 2012, 148 с.].

Red Data book of Ukraine. Vegetable kingdom. Ed. Ya.P. 
Diduch, Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009, 912 pp. [Черво-
на книга України. Рослинний світ. За ред. Я.П. Діду-
ха, Київ: Глобалконсалтинг, 2009, 912 с.].

Shabanova G.A., Izverskaya T.D., Gendov V.S. Flora i 
rastitelnost Budzhakskikh stepey Respubliki Moldovy,  
Kishіnev: ECO–TIRAS, 2014, 324 pp. [Шабанова Г.А., 
Изверская Т.Д., Гендов В.С. Флора и растительность 
Буджакских степей Республики Молдовы, Кишинев: 
ECO–TIRAS, 2014, 324 с.].

Shesterikov L.S. Materialy dlya flory yugo-zapadnoy 
chasti Odesskogo uezda Khersonskoy gubernii, Odessa: 
Tipografiya A. Shultse, 1894, 136 pp. [Шестериков Л.С. 
Материалы для флоры юго-западной части Одесского 
уезда Херсонской губернии, Одесса: Типография А. 
Шульце, 1894, 136 с.].

Tkachenko V.S., Kostylev A.V. Fytoekolohycheskye aspekty 
hydromelyoratsyi severo-zapadnoho Prychernomorya, 
Kiev: Naukova Dumka, 1985, 196 pp. [Ткаченко В.С., 
Костылев А.В. Фитоэкологические аспекты гидро-
мелиораций северо-западного Причерноморья, Киев: 
Наук. думка, 1985, 196 с.].

Visyulina O.D. Leguminosae. In: Flora USSR. Ed. D.K. Zerov, 
Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1954, vol. 6, pp. 491–493. 
[Вісюліна О.Д. Бобові – Leguminosae / Флора УССР. 
Ред. Д.К. Зеров, Київ: Вид-во АН УРСР, 1954, т. 6,  
с. 491–493].

Yunatov A.A. Tipy i soderzhanie geobotanicheskikh 
issledovaniy. Vybor probnykh ploshchadey s zalozhenie 
ekologicheskikh profiley. In: Polevaya geobotanika (field 
geobotany), Moscow; Leningrad: Nauka, 1964, vol. 3, 
pp. 9–36. [Юнатов А.А. Типы и содержание геобота-
нических исследований. Выбор пробных площадей 
и заложение экологических профилей / Полевая гео-
ботаника, М.; Л.: Наука, 1964, т. 3, с. 9–36].

Zelena knyha Ukrainy. Ridkisni i taki, scho perebuvayut 
pid zagrozoyu zniknennya ta typovi prirodni roslynni 
uhrupovannya, yaki pidlyahayut okhoroni. Ed. Ya.P. 
Didukh, Kyiv: Alterpress, 2009, 448 pp. [Зелена книга 
України. Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою 
зникнення, та типові природні рослинні угруповання, 
які підлягають охороні. Ред. Я.П. Дідух, Київ: Альтер-
прес, 2009, 448 с.].

Zhantalay P.I., Shykhalyeyeva H.M., Kiryushkina H.M.  
In: Pryrodno-resursnyy potentsial Kuyalnytskoho ta 
Khadzhybeyskoho lymaniv, terytorii mizhlymannya: 
suchasnyy stan, perspektyvy rozvytku: mat. Vseukr. nauk.-
prakt. konf., Odesa: TES, 2015, pp. 47–50. [Жанта-
лай П.І., Шихалєєва Г.М., Кірюшкіна Г.М. Умо-
ви грунтоутворення, грунти і грунтовий покрив 
басейну Куяльницького лиману / Природно-ре-
сурсний потенціал Куяльницького та Хаджибей-
ського лиманів, території міжлимання: сучасний 
стан та перспективи розвитку: мат. Всеукр. на-
ук.-практ. конф. (Одеса, 18–20 листоп. 2015 р.),  
Одеса: ТЕС, 2015, с. 47–50]. 

Рекомендує до друку Надійшла 17.11.2016
М.М. Федорончук



63Укр. бот. журн., 2017, 74(1)

Дубина Д.В. 1, Еннан А.А. 2, Вакаренко Л.П. 1, 
Дзюба Т.П. 1, Шихалєєва Г.М.2 Нова знахідка Glycyrrhiza 
glabra (Fabaceae) в Одеській області. Укр. бот. журн., 
2017, 74(1): 56–63.
1Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна
2Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього 
середовища і людини МОН України та НАН України 
вул. Преображенська, 3, Одеса 65000, Україна

Знайдено в Лиманському р-ні Одеської обл. поблизу 
с. Кубанка на схилі лівого берега Куяльницького лима-
ну новий локалітет виду Glycyrrhiza glabra (Fabaceae), 
включеного до "Червоної книги України". Це най-
західніше його місцезнаходження в Україні. До цьо-
го часу наявність виду в природних місцезростаннях 
Одеської обл. не була документально підтвердже-
на. В статті наводиться детальна екологічна та це-
нотична характеристика виявлених ценопопуляцій  
G. glabra, висвітлені особливості рослинних угруповань, 
до складу яких вони входять. Встановлено, що інтен-
сивні абразійно-зсувні процеси, характерні для ліво-
бережних схилів лиману, створюють умови, сприятливі 
для існування популяції G. glabra. Водночас випасання 
свійської худоби негативно впливає на віковий склад 
ценопопуляцій, оскільки їхнє насіннєве поновлення 
практично відсутнє. Життєздатність популяцій підтри-
мується лише за рахунок вегетативного розмноження. 
Розроблені пропозиції щодо здійснення системи заходів 
для підтримання оптимального функціонування існую-
чих ценопопуляцій G. glabra на Куяльницькому лимані 
та репатріації цього виду на інші ділянки схилів. Також 
пропонується змінити в "Офіційному переліку рідкісних 
видів рослин Одеської обл." статус цього виду з "неоці-
нений" на "зникаючий". Наголошується на необхідності 
створення НПП "Куяльницький" як умови збереження 
єдиної в Європі екосистеми, в якій поєднуються мега-
галофільні, пустельно-степові, чагарниково-степові й 
зонально-степові біотопи та їхні раритетні компоненти, 
зокрема G. glabra.
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ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украина
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Найден в Лиманском районе Одесской обл. в окрестнос-
тях с. Кубанка на склоне левого берега Куяльницкого ли-
мана новый локалитет вида Glycyrrhiza glabra (Fabaceae), 
занесенного в "Красную книгу Украины". Это самое за-
падное его местонахождение в Украине. Ранее наличие 
вида в природных условиях в Одесской обл. не было 
документально подтверджено. В статье приводится де-
тальная экологическая и ценотическая характеристика 
найденных ценопопуляций G. glabra, рассмотрены осо-
бенности растительных сообществ, в состав которых 
они входят. Установлено, что интенсивные абразионные 
процессы, характерные для левобережных склонов ли-
мана, создают условия, благопрятные для существова-
ния популяций G. glabra. В то же время выпас домашнего 
скота отрицательно влияет на возрастной состав популя-
ций, поскольку им уничтожаются генеративные побеги, 
что приводит к отсутствию семенного возобновления. 
Жизнеспособность популяций поддерживается только 
за счет вегетативного размножения. Разработаны пред-
ложения по проведению системы мероприятий для по-
ддержания оптимального функционирования ценопо-
пуляции G. glabra в данном локалитете и репатриации 
этого вида на другие участки долины Куяльницкого ли-
мана. Также предлагается заменить в "Офіційному пере-
ліку рідкісних видів рослин Одеської обл." статус этого 
вида из "неоцененный" на "исчезающий". Указывается 
на необходимость создания НПП "Куяльницкий" как не-
пременного условия сохранения единственной в Европе 
экосистемы, в которой объединены ультрагалофильные, 
пустынно-степные, кустарниково-степные, зонально-
степные биотопы и их раритетные компоненты, в част-
ности G. glabra.

Ключевые слова: Glycyrrhiza glabra, новое 
местонахождение, Одесская область, экология, 
ценология, антропическое влияние, охрана


