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Вступ

Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch (= Cytisus 
scoparius (L.) Link) (Fabaceae) тривалий час вва жа ли 
рід кіс ним ви дом для фло ри Схід ної Єв ро пи. Цей 
вид було вне се но до Чер во ної кни ги ко лишньо го 
СРСР (Krasnaia kniga…, 1978). Од нак дея кі ав то ри 
(Kleopov, 1990) від но си ли його до ін ва зій них ви дів 
Схід ної Єв ро пи. З ме тою вста нов лен ня по хо джен
ня та су час но го ста ну по пу ля цій цьо го виду на 
схід ній межі ареа лу ми вив ча ли його гео гра фіч не 
по ши рен ня та умо ви міс цез ростань в іс то рич но
му ас пек ті від по чат ку фло ристич них до слі джень в  
Ук ра ї ні до на ших днів.

Матеріалитаметоди

Ди на мі ку розширення ареа лу S. scoparius в Ук ра ї
ні вив ча ли на ос но ві ана лі зу гео гра фіч но го по ши
рен ня і умов міс цез ростань в ми ну ло му та су час них 
умо вах. Польо ві до слі джен ня про во ди ли впро довж 

1989–2016 рр. Фі то це но тич ні опи си та ви ді лен ня 
асо ціа цій з участю S. scoparius здій сню ва ли за ме
то ди кою, при йня тою в Схід ній Єв ро пі (Korchagin, 
1976; etc.). Ок рім ек спе ди цій них до слі джень про
ве де но ана ліз фло ристич них і фі то це но тич них 
праць від В. Бес се ра до на ших днів і ма те ріа лів гер
ба рі їв (CBR, CHER, KW, KWHA, KWU, LW, LWS, 
LWKS, UU та Рів ненсько го крає знав чо го му зею) 
й елек трон ної бази да них Plantarium [http://www.
plantarium.ru/]. Міс це зна хо джен ня на ве де ні за гер
бар ни ми ма те ріа ла ми, лі те ра тур ни ми дже ре ла ми 
та ус ни ми вка зів ка ми. 

Peзультатитаобговорення

Sarothamnus scoparius – cубатлантичний еле мент 
фло ри Єв ро пи (Walter, Straka, 1970). На сьо го дні 
його аре ал за ймає те ри то рію від Ір лан дії до Бі ло
ру сі та Ук ра ї ни, від пів дня Скан ди навсько го пва 
до пів дня Пі ре нейсько го, Апен нінсько го та Бал
кансько го пвів (Meusel et al., 1965; Fries, 1968; 
Hultén, Fries, 1968). Дис ку сій ним є пи тан ня про 
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по ка зав, що цей вид у Га ли чи ні тоді зростав по кра
ях лі со вих ма си вів, на га ля ви нах, у лі со вих куль
ту рах, уз довж лі со вих до ріг і сте жок, еко то пів між 
лі сом і по лем (див. спи сок, ри су нок, a).

Важ ли ва ін фор ма ція міс тить ся на ети кет ці, що 
су про во джує збір В. Дідушицького (Dzieduszycki, 
1875, LWS), де вка за но, що S. scoparius ви користову
ли як корм для тва рин. Оче вид но, з цією ме тою 
В. Дідушицький та інші по мі щи ки ін тро ду ку ва ли 
рос ли ну в Га ли чи ну і ви ро щу ва ли в сво їх при ват
них лі сах. Звід си вона по ши ри ла ся на при лег лі те
ри то рії на По діл лі та на Ма ло му По ліс сі, зай няв ши 
еко ло гіч ні ніші в міс цях ан тро по ген но го по ру шен
ня лі со вих еко систем.

У XIX ст. S. scoparius був ма ло по ши ре ною рос
ли ною не лише на те ри то рії Ук ра ї ни, а й в су сід
ній Поль щі. Як свід чать дані, на ве де ні в стат ті Дж. 
Крижановський (Krzyzanowski, 1883), осе ред ки 
його при род но го зростан ня роз мі щу ва ли ся пе
ре важ но в за хід ній і пів ніч ній час ти нах кра ї ни, 
по бли зу міст Ченсто хо ва, Зо ло тий По тік (Си ле
зія та Черськ, По мор'я). Най ближ чий від Ук ра ї ни 
ло ка лі тет був поблизу м. ГураКаль ви рія (сучасне 
Ма зурське воє водст во). З ог ля ду на цін ність 
S. scoparius як ви со ко де ко ра тив ної, ме до нос ної, лі
карської та кор мо вої, ґрун то за крі п лю валь ної рос
ли ни ав тор ци то ва ної стат ті ре ко мен дує ши ро ко 
впро ва джу ва ти його в куль ту ру.

Та ким чи ном, ре зуль та ти ана лі зу лі те ра тур них і 
гер бар них да них XIX ст. свід чать про те, що в Ук
ра ї ні та на при лег лих до неї те ри то рі ях Поль щі 
S. scoparius дико не зростав, його ли ше впро ва джу
ва ли в куль ту ру. Цей про цес три вав і в пер шій по
ло ви ні XX ст.

Н.А. Тро їцький (Troitskii, 1916) пи сав, що 
S. scoparius куль ти ву ють у дея ких ліс ництвах на 
Во линсько му По ліс сі. Він на во дить три ло ка лі те
ти рос ли ни в око ли цях м. Сар ни, сіл Збуж та Сте
пань (су час на Рів ненська обл.), при пус каю чи ан
тро по ген не по хо джен ня цих міс цез ростань (див.  
ри су нок). Й. Па нек (Panek, 1939) вия вив S. scoparius 
на Во линській ви со чи ні, де був знач ний осе ре док 
зростан ня в око ли цях м. Рів не та в нав ко лиш ніх 
се лах, він час то тра п ляв ся по ок ра ї нах лі со вих ма
си вів со сно вих і мі ша них лі сів. М.Г. По пов (Popov, 
1949) на во дить на За кар пат ті ло ка лі тет S. scoparius 
із око лиць м. Му ка че во. 

У ро бо ті, при свя че ній ат лан тич но му еле мен ту 
фло ри Поль щі, до скла ду якої на той час вхо ди ла 
За хід на Ук ра ї на, Г. Че готт (Сzecott, 1927) за зна чає, 

схід ну межу ареа лу цьо го виду. Згід но з да ни ми Г. 
Че чотт (Czeczott, 1927), вона про хо дить уз довж 
р. Віс ли. Г. Мой зель зі спів ав то ра ми (Meusel et al., 
1965) за ува жу ють, що при род ний аре ал S. scoparius 
охо п лює біль шу час ти ну Поль щі, за ви нят ком 
Люб лінської ви со чи ни та Ма зо вецької ни зо ви
ни. Н.В. Коз ловська та В.І. Парфьо нов (Kozlovska, 
Parfenov, 1972) вва жа ють, що схід на межа су ціль но
го по ши рен ня виду при близ но збі га єть ся з дер жав
ним кор до ном між Поль щею, Бі ло рус сю й Ук ра ї
ною, а на схід від неї ві до мі ок ре мі ло каль ні міс це
зна хо джен ня виду. Й. Зе лінський (Zieliński, 1974) 
за ува жу вав, що схід ну межу ареа лу цьо го виду не
мож ли во вста но ви ти че рез те, що в ба гатьох ви пад
ках важ ко вия ви ти, чи міс це зна хо джен ня є при
род ни ми, чи вони ви ник ли внас лі док ді яль ності 
лю ди ни.

У фло ристич них пра цях XIX–по чат ку XX ст., 
при свя че них фло рі Ук ра ї ни, По ліс ся та Кар
пат (Besser, 1822; Rogovych, 1869; Montrezor, 1886; 
Pachoskii, 1897; Pax, 1908), відсутня ін фор мація 
про гео гра фіч не по ши рен ня S. scoparius на те ри то
рії на шої кра ї ни. Лише в ро бо ті І.Ф. Шмаль гау зе
на (Shmalgauzen, 1886) є вка зів ка на те, що цей вид 
гер ба ри зу вав A. Ан дже йовський в око ли цях м. Ро
кит не на Ки їв щи ні. У сво їй пра ці "Flora Ukrainy" 
(Andzejowski, 1869), яка, по суті, є ви знач ни ком ро
дів та опи сом їхньої мор фо ло гії, A. Ан дже йовський 
на во дить рід Sarothamnus Wimm. без ви до вої на зви. 
Оче вид но, на той час цей вид куль ти ву ва ли в око
ли цях м. Ро кит но го.

У гер ба рії Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (KW) збе рі га єть ся зра зок S. scoparius, 
зі бра ний В. Мон тре зо ром у Ялті в 1882 р. Ос кіль ки 
в го рах Кри му цей вид не зростає, зра зок міг бути 
зі бра ний лише з куль ти во ва ної рос ли ни. 

У львівських гер ба рі ях (LW, LWS) збе рі га ють
ся зі бра ні в XIX ст. зраз ки цього виду зі Льво ва та 
його око лиць (іс то рич ні ра йо ни й око ли ці міс
та – смт Брю хо ви чі, Го ло ско, Ли ча ків, По гу лян
ка) (Lobarzewski, 1955, LWS; Dzieduszyckі, 1875, 
LWS; Błocki, 1888, LW), а та кож з те ри то рії су час
ної Львівської обл. – око ли ці с. Те ле жин ці (Мос
тиський рн) (Druszll, 1899, LW), око ли ці смт 
Бро ди (Ciesielski, 1877, LW) і с. Мар ко піль (тепер 
Бро дівський рн) (Shauer, 1876, LWS); су час ної 
Тер но пільської обл. – око ли ці с. Біль чеЗо ло те 
(Бор щівський рн) (Błocki, 1888, LW) та с. Ра ти щі 
(Збо рівський рн) (Shauer, 1885, LW). Ана ліз да них, 
що міс тять ся на ети кет ках цих збо рів S. scoparius, 
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Картосхеми локалітетів Sarothamnus 
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Ки ївською і Жи то мирською об л. й по р. Рось і лі нії 
на се ле них пунк тів Ра до мишль Жи то мирської обл., 
Біла Церк ва і Ро кит не Ки ївської обл. до м. Смі ла 
Чер каської обл., звід ти по вер тає на за хід і про хо
дить че рез Гай синський, Туль чинський та Вап няр
ський рни Він ницької обл., до ся гаю чи м. Ям по ля.

За мі че но від мін ності в гео гра фіч но му по ши рен
ні S. scoparius на По ліській ни зо ви ні та Во ли но
По дільській ви со чи ні. На ве де ні в спи ску до ку мен
таль но за фік со ва ні на По ліс сі міс це зна хо джен ня 
не пов ною мі рою ві доб ра жа ють кар ти ну гео гра
фіч но го по ши рен ня цьо го виду в ре гіо ні. Оче вид
но, іс нує знач но біль ше ло ка лі те тів, ніж їх за фік су
ва ли до слід ни ки. В ос тан ні роки вид став настіль ки 
ма со вим на По ліс сі, що його бо та ні ки зазнача ють 
у кож но му ку точ ку на пра во бе реж жі По ліс ся. Зва
жаю чи на знач ну по діб ність фі зи когео гра фіч них 
умов різ них час тин ре гіо ну та на яв ність ве ли кої 
кіль кості еко то пів, спри ят ли вих для рос ту і роз
ви тку S. scoparius, ло гіч но при пус ти ти, що й у тих 
час ти нах По ліс ся, де в ос тан ні роки не про во ди
лись бо та ніч ні ек спе ди ції, він буде так само по ши
ре ний, як і в до б ре до слі дже них міс це востях. На 
Во ли ноПо дільській ви со чи ні S. scoparius тра п ля
єть ся знач но рід ше. Його міс це зна хо джен ня при
уро че ні пе ре важ но до річ ко вих до лин. 

Sarothamnus scoparius від зна ча єть ся ши ро кою 
еко ло гіч ною ам п лі ту дою, од нак най час ті ше він 
при уро че ний до піо нер них, до б ре ос віт ле них, ме
зо філь них, аци до філь них еко то пів. В Ат лан тич ній 
Єв ро пі він зростає на лі со вих га ля ви нах і ви руб
ках, оба біч до ріг та сте жок, оси пах гірських до ріг, 
на ве ре со ви щах, у ча гар ни ко вих за рос тях на не об
роб лю ва них по лях (Atlas…, 2008). У Цен траль ній 
Єв ро пі S. scoparius при уро че ний до ду бо вих лі сів 
на кис лих ґрун тах (со юз Quercion robori-petracea Br.
Bl. 1932), бе ре зо воду бо вих лі сів, уг ру по вань сою
зу Ulici-Sarothamnion Doing ex Weber 1997, до лі со
вих куль тур со сни, за кла де них на пі ща них дю нах, 
і до ве ре со вищ із до мі ну ван ням Calluna vulgaris (L.)  
Hull (Walter, Straka, 1970; Ellenberg, Leuchmann, 
2010).

У пе ред гір но му поя сі Кар пат і на те ри то рії За
кар патської обл. S. scoparius утво рює су ціль ні за
рос ті. Його уг ру по ван ня представ ле ні асо ціа ці єю 
Sarothamnetum varioherbosum 1,5–2,0 м зав ви шки. 
Участь еди фі ка то ра до сить знач на – 90–95% ос
нов но го яру су (Badei, 1988).

На Ук ра їнсько му По ліс сі S. scoparius вхо дить 
до скла ду лі со вих уг ру по вань скель но ду бо вих лі

що схід на межа ареа лу S. scoparius про хо дить уз
довж р. Віс ли, а поза нею в Кар па тах та на По діл лі 
по ши рен ня цьо го виду за ле жить від ді яль ності лю
ди ни, пов'язаної з ін тро дук ці єю рос лин.

В уза галь ню валь них ро бо тах із хо ро ло гії рос
лин, на пи са них у той час в Ук ра ї ні, S. scoparius 
від не се но до зди ча ві лих рос лин (Barbarych, 1955; 
Kleopov, 1990). Кар ти ну гео гра фіч но го по ши рен
ня S. scoparius в Ук ра ї ні в пер шій по ло ви ні XX ст. 
до пов ню ють гер бар ні дані. Так, гер бар ні ети кет ки 
під твер джу ють, що тоді куль ти ву ва ли S. scoparius. 
Збір цьо го виду із око лиць с. Ан то ні ни (те пер 
Хмель ницька обл.) (Ку че ря ва, 1932, KW) су про
во джує ети кет ка з ін фор ма ці єю про те, що рос ли
ни ви са джу ва ли тут по лі со вих зру бах як корм для 
зай ців. З осе ред ків куль ти ву ван ня вид по ши рив ся 
на при лег лі те ри то рії в Кар па тах, на Во ли ноПо
дільській ви со чи ні, По ліській ни зо ви ні й до сяг 
При дніп ровської ви со чи ни (Чер каська обл., око
ли ці с. Таль не) (Ко сець, Си во го лов ко, 1936, KW) 
(див. спи сок, ри су нок, b).

З дру гої по ло ви ни ХХ ст. участь S. scoparius у рос
лин но му по кри ві Ук ра ї ни стає знач ні шою. Схід на 
межа йо го по ши рен ня до ся гає Чер ні гів щи ни, де 
було ви яв ле но за рос ті, які ви ник ли з на са джень 
штуч но го по хо джен ня в Ка зарській лі со вій дачі 
Мринсько го ліс ництва та в Крас нянсько му ліс
ництві над Дес ною (Slobodian, 1967). 

М.П. Сло бо дян (Slobodian, 1967) вия вив ло ка лі
тет S. scoparius в Ук ра їнських Кар па тах між се ла ми 
Зе ле не та Бист ри ця (Над вір нянський рн, Іва но
Фран ківська обл.), де його ви сія ли для за крі п лен
ня кра їв шля ху. У 60–80х рр. ми ну ло го сто літ тя 
вид по ши рив ся в Пе ред гір ній час ти ні Кар пат – на 
око ли цях м. Чер нів ці, у Гли боцько му, Сто ро жи
нецько му, Ви жницько му рнах Бу ко ви ни та в Уж
го родсько му, Му ка чівсько му й Хустсько му районах 
За кар пат тя (Kostevych, 1971; Badei, 1988).

В ос тан ні де ся ти річ чя S. scoparius спон тан но по
ши рив ся в Ук ра їнських Кар па тах – від За кар пат тя 
та При кар пат тя до поя су бу ко вих лі сів, на Ук ра
їнсько му По ліс сі – від польськоук ра їнсько го кор
до ну до Чер ні гів щи ни, та в Лі состе пу – до Схід но го 
По діл ля та Над дніп рян щи ни (спи сок, ри су нок, c).

Су час на схід на межа спон тан но го гео гра фіч но
го по ши рен ня S. scoparius в Ук ра ї ні про хо дить на 
Лі во бе реж но му По ліс сі по лі нії міст Чер ні гів–Ні
жин–Но сів ка (Чер ні гівська обл.), по вер тає на за
хід до По лісько го рну Ки ївської обл., далі спус ка
єть ся на пів день по ад мі ніст ра тив но му кор до ну між 
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ють ся мо ло ді ге не ра ції со сно вих лі сів. Такі еко
то пи є но вою еко ло гіч ною ні шею для S. scoparius 
на По ліс сі. Уз довж до ро ги Бе ресто вець–Кор чик 
(Кос то пільський рн, Рів ненська обл.) за 1 км від 
Бе рестів ця на по ки ну то му сільсько гос по дарсько му 
угід ді сфор му вав ся мо ло дий різ но ві ко вий со сно
вий ліс. Мак си маль ний вік де рев – до 20 ро ків. Крім 
Pinus sylvestris, до скла ду де ре воста ну вхо дять Betula 
pendula Roth та мо ло ді 1–3річ ні Quercus robur. По
між де ре ва ми зроста ють гус ті за рос ті та ок ре мі кущі 
Sarothamnus scoparius з про ек тив ним по крит тям 
60%. Трав'яний по крив сла бо сфор мо ва ний, роз рі
дже ний. До його скла ду вхо дять Berteroa incana (L.) 
DC., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Hypericum 
perforatum, Jasione montana L., Knautia arvensis (L.) 
Coult., Phalacroloma annuum (L.) Dumort. та рід
кіс ний, вклю че ний до Чер во ної кни ги Ук ра ї ни 
(Chervona knyha…, 2009) вид Silene lithuanica Zapał. 
Мо хо вий по крив ут во ре ний Pleurozium schreberi.

Не рід ко мож на по ба чи ти Sarothamnus scoparius 
оба біч лі со вих до ріг і сте жок. Оба біч лі со вої до
ро ги Кос то піль–Піс ків (Рів ненська обл.), яка 
про хо дить че рез гра бо воду бо восо сно вий ліс, 
S. scoparius за ймає вузькі смуж ки між до ро гою та 
лі сом. Ок рім ньо го, тут тра п ляють ся ок ре мі мо ло
ді де ре ва Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pendula, 
Fraxinus excelsior L., Salix aurita L. та кущі Rubus 
idaeus L. У не сфор мо ва но му трав'яному по кри ві 
представ ле ні по оди но кі осо би ни Ajuga reptans L., 
Chamerion angustifolium (L.) Holub, Daucus carota L., 
Conyza canadensis (L.) Cronq., Hypericum perforatum, 
Impatiens parviflora DC., Fragaria vesca L., Leontodon 
autumnalis L., Phalacroloma annuum, Trifolium 
medium L., Urtica dioica L. Вид S. scoparius рос те у 
ви гля ді ок ре мих осо бин або не ве ли ких кур тин на 
най більш ос віт ле них міс цях.

Sarothamnus scoparius – ха рак тер ний ком по нент 
по ліських ве ре со вищ – рос лин них уг ру по вань із 
до мі ну ван ням Calluna vulgaris, що ви ник ли внас лі
док гос по дарської ді яль ності лю ди ни (ви ру бу ван
ня лі сів та ви па лю ван ня ча гар ни ків). На від мі ну 
від ве ре со вищ За хід ної Єв ро пи, які є ти пом рос
лин ності, по ліські ве ре со ви ща – це лише ста дія 
де му та ції лі со во го рос лин но го по кри ву. З ча сом 
на їхньо му міс ці від нов лю ють ся ліси. По ліські ве
ре со ви ща по ши ре ні на Рів ненсько му військо вому 
по лі го ні, що знаходиться на те ри то рії Го щансько
го, Кос то пільсько го та Рів ненсько го районів. Вид 
S. scoparius є спів до мі нан том рос лин них уг ру по
вань. Де рев ний ярус представ ле ний по оди но ки ми 

сів Quercetum (petraeae) majanthemosum (bifolii) 
та со сно вих лі сів Pinetum (sylvesrtis) convallarioso 
(majalis)hylocomiosum, які де таль но опи са ні нами 
раніше (Melnik, 1989; Melnik et al., 2009). За ува жи
мо лише, що участь S. scoparius у цих уг ру по ван нях 
за зви чай не знач на, його про ек тив не по крит тя до 
1%. Лише на лі со вих га ля ви нах він може утво рю ва
ти су ціль ні за рос ті з про ек тив ним по крит тям 100%, 
що ми спос те рі га ли в око ли цях с. Луш ці Но во град 
Во линсько го рну Жи то мирської об лас ті.

В ос тан ні роки від бу ва єть ся ма со ва ек спан сія 
S. scoparius у лі со ві куль ту ри. У верх ній час ти ні ме
жи річ чя Го ринь–Случ вид зростає в лі со вих куль
тур фі то це но зах на двох пі ща них гри вах, ут во ре них 
сис те мою дюн. Ці гря ди простя га ють ся на 10 км 
з пів но чі на пів день від с. Бе реж ки Дуб ро вицько
го рну до с. Лю би ко ви чі Сар ненсько го рну (Рів
ненська обл.), уздовж за ліз ни ці та шосе. Пі ща ні 
дюни за са дже ні куль ту ра ми со сни 50–60річ но
го віку. Лі со ве уг ру по ван ня на ле жить до асо ціа ції 
Pinetum (sylvestris)vaсcinioso (myrtilli)hylocomiosum. 
Де ре востан мо но до мі нант ний. Се ред ній діаметр 
де рев становить 34–36 см, ви со та – 21 м. У під
ліс ку зроста ють Frangula alnus Mill., Sambucus 
racemosa L., Sorbus aucuparia L., Sarothamnus 
scoparius. Під ріст представ ле ний Pinus sylvestris L. 
та Quercus robur L. Трав'яноча гар нич ко вий ярус 
фло ристич но ба га тий, роз рі дже ний, з про ек
тив ним по крит тям 60%. До мі нантом є Vaccinium 
myrtillus L. До його скла ду вхо дять та кож Asparagus 
officinalis L., Betonica officinalis L., Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth, Chimaphila umbellata (L.) W. 
Barton, Dactylis glomerata L., Dianthus pseudoserotinus 
Błocki, Eremogone saxatilis (L.) Ikonn., Euphorbia 
cyparissias L., Gypsophila paniculata L., Pilosella 
officinarum F. Schultz & Sch. Bip., Hypericum 
perforatum L., Jurinea cyanoides (L.) Rchb., Linaria 
genistifolia (L.) Mill., Silene eugeniae Kleopow, 
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Poa annua L., 
Polypodium vulgare L., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 
Pyrola rotundifolia L., Rumex acetosella L., Scrophularia 
nodosa L., Hylotelephium decumbens (Lucé) V.V. Byalt, 
Thymus serpyllum L., Veronica officinalis L. Мо хо вий 
по крив ут во ре ний Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
Sarothamnus scoparius най час ті ше тра п ля єть ся по 
ок ра ї нах лі со вих на са джень.

В ос тан ні де ся ти літ тя та кож від бу ва єть ся ін ва
зія S. scoparius на по ки ну ті не об роб лю ва ні поля та 
від ва ли гірських по рід. На при лег лих до лі со вих 
ма си вів ді лян ках не об роб лю ва них по лів фор му
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(Poir.) Maire, Thymus pulegioides L., Trifolium medium, 
T. pratense L., Vicia cracca L., Viola arvensis Murray. 

Як уже було за зна че но, в ос тан ні роки спос те
рі гає ться ма со ва мі гра ція Sarothamnus scoparius у 
кар'єри та на від ва ли гірських по рід. Він по ши
рю єть ся по ба заль то вих кар'єрах в уро чи щі Яно ва 
До ли на в с. Ба заль то ве (Кос то пільський рн, Рів
ненська обл.). Особ ли во знач ною є участь цьо
го виду в кар'єрах № 2 та № 3. Тут є від ва ли глин 
шо ко лад но го кольо ру, які утво ри ли ся в про це сі 
гі пер ге не зу вул ка ніч них ту фів. Че рез ви кли ню
ван ня під зем них вод час ти на те ри то рії кар'єрів 
за то п ле на во дою. На яв ність ро дю чо го, до б ре зво
ло же но го субстра ту спри яє ін тен сив но му фор му
ван ню рос лин но го по кри ву на цих від ва лах. Ос
но ву де рев но го яру су, за гу ще но го в од них міс цях  
і роз рі дже но го – в ін ших, ство рю ють різ но ві ко ві 
(1–30 ро ків) ге не ра ції Pinus sylvestris. До скла ду де
ре воста ну вхо дять та кож Fraxinus excelsior, Robinia 
pseudoacacia L., Populus nigra L., P. tremula, Salix 
alba L. До б ре роз ви не ні роз ло гі кущі S. scoparius 
з про ек тив ним по крит тям 60–80%, зав ви шки до 
2 м, за йма ють віль ний від де рев простір. До скла
ду ча гар ни ко во го яру су вхо дять та кож Genista 
tinctoria L., Salix cinerea L., S. aurita, S. myrsinifolia 
Salisb. Трав'яний по крив роз рі дже ний, не зімк
не ний, фраг мен тар ний з про ек тив ним по крит
тям близько 20%. До його скла ду вхо дять Achillea 
millefolium, Anthemis tinctoria L., Betonica officinalis, 
Carlina biebersteinii, Securigera varia, Daucus carota, 
Oenothera biennis L., Eryngium planum L., Euphorbia 
sequieriana Neck., Equisetum arvense, рід кіс ний вид 
Equisetum ramosissimum Desf., Galium verum, Galeopsis 
speciosa Mill., Lotus corniculatus, Lythrum salicaria L., 
Melilotus albus Medik., M. officinalis (L.) Pall., Nonea 
pulla (L.) DC., Origanum vulgare L., Pimpinella 
saxifraga L., Ranunculus acris, Saponaria officinalis L., 
Silene dichotoma Ehrh., Solanum nigrum L., Tussilago 
farfara L., Trifolium medium.

На По дільській ви со чи ні за мі че но Sarothamnus 
scoparius уз довж за ліз ни ці по бли зу стан ції Мос
тиська (Львівська обл.), на уз ліс сі бу ко во го лісу в 
око ли цях с. Зо ло тий По тік, у Зо ло то по тіцько му 
ліс ництві (Бу чацький рн, Тер но пільська обл.). 
Ста ро ві ко вий бу ко вий ліс при уро че ний до під
ви щен ня в рель є фі. Ок рім Fagus sylvatica L., до 
скла ду де ре воста ну вхо дять по оди но кі де ре ва Acer 
pseudoplatanus L. Під ріст ут во ре ний Fagus sylvatica, 
Acer campestre L., A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior. 
У під ліс ку зрід ка тра п ляють ся Daphne mezereum L., 

мо ло ди ми, від да ле ни ми одне від од но го, де ре ва ми 
Betula pendula, Pinus sylvestris, Pyrus communis L. У 
ча гар ни ко во му яру сі до мі нує Sarothamnus scoparius 
з про ек тив ним по крит тям 60%. Тра п ляють ся тут 
Crataegus monogyna Jacq., Rosa canina L. До мі нан том 
трав'яноча гар нич ко во го яру су є Calluna vulgaris з 
про ек тив ним по крит тям 50–80%. До скла ду цьо го 
яру су вхо дять та кож Achillea millefolium L., Astragalus 
glycyphyllos L., Briza media L., Carlina biebersteinii 
Bernh. ex Hornem., Centaurea scabiosa L., рід кіс ний, 
вне се ний до Чер во ної кни ги Ук ра ї ни (Chervona 
knyha…, 2009) вид Daphne cneorum L., Euphorbia 
cyparissias, Galium verum L., Hypericum perforatum, 
Jasione montana, Knautia arvensis, Potentilla 
argentea L., Thymus serpyllum, Vaccinium myrtillus. 
Мо хо вий по крив ут во ре ний Pleurozium schreberi.

Близькі до опи са них умо ви міс цез ростань 
Sarothamnus scoparius на ма те ри ко вих пі сля лі со
вих лу ках на військо во му по лі го ні на пів ніч ній 
око ли ці м. Во ло ди мирВо линський (Во линська 
обл.). Й. Па чоський у пра ці "Фло ра і фау на око
лиць Во ло ди ми раВо линсько го" (Pachoskii, 1888) 
не вка зує S. scoparius. У 20–30х рр. XX ст. те ри то
рія те пе рішньо го військо во го по лі го ну на ле жа ла 
польським зем ле влас ни кам, які тут ак тив но на са
джу ва ли гаї. Оче вид но, S. scoparius ви йшов із куль
ту ри, зди ча вів, ак тив но роз мно жив ся і став спів до
мі нан том рос лин них уг ру по вань. У роз рі дже но му 
де рев ноча гар ни ко во му яру сі по лі го ну по оди
но ко та ком пакт ни ми гру па ми зроста ють Populus 
tremula L., Pinus sylvestris, Betula pendula, Pyrus 
communis, Crataegus monogyna, Prunus spinosa L., Rosa 
canina, Genista germanica L., Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková, Cerasus mahaleb (L.) 
Mill. Фло ристич но ба га тий трав'яний ярус утво рю
ють види: Agrimonia eupatoria L., Anemone sylvestris L., 
Allium oleraceum L., Anthyllis vulneraria L., Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh., Astragalus glycyphyllos, Briza 
media, Calamagrostis epigeios, Calluna vulgaris, Carex 
hirta L., Carlina biebersteinii, Centaurea scabiosa, 
Clematis recta L., Securigera varia (L.) Lassen , Digitalis 
grandiflora Mill., Equisetum arvense L., Euphorbia 
cyparissias, Festuca pratensis Huds., Fragaria viridis 
Duchesne, Galium verum, Holcus mollis L., Hypericum 
perforatum, Jasione montana, Knautia arvensis, Lavatera 
thuringiaca L., Linaria vulgaris L., Lotus corniculatus L., 
Medicago lupulina L., Myosotis micrantha Pall. ex Lehm., 
Orobanche lutea Вaumg., Pilosella officinarum, Plantago 
media L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Potentilla 
argentea, Ranunculus acris L., Melandrium latifolium 
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ми ран ня половини рослин.  Ви жи ли лише рос ли
ни но вої ге не ра ції, ви ро ще ні з на сін ня, зі бра но го 
в 2008 р.

Пі сля су во рих зим у Sarothamnus scoparius від
мі че но по чор нін ня та від ми ран ня сте бел, од нак у 
наступ но му ве ге та цій но му се зо ні від бу валася ре
ге не ра ція знач ної час ти ни по пу ля ції. Таке яви ще 
ми спос те рі га ли в око ли цях стан ції Мос тиська на 
Львів щи ні в 2010–2011 рр. Оче вид но, силь ні мо ро
зи та літ ні по су хи дещо спо віль ню ють, але не зу пи
ня ють мі гра ції S. scoparius на схід. На По ліській ни
зо ви ні від бу ва єть ся його ін тен сив на мі гра ція у ан
тро по ген но по ру ше них еко то пах різ них еко систем, 
а на Во ли ноПо діл лі він роз по всю джу єть ся пе ре
важ но по до ли нах рі чок. Така від мін ність, оче вид
но, пов'язана з різ ни ми по каз ни ка ми во ло го за без
пе че ності обох ре гіо нів (Klimat…, 2003). По ліська 
ни зо ви на є більш зво ло же ним ре гіо ном, ніж Во ли
ноПо дільська ви со чи на, тому її клі ма тич ні умо ви 
спри ят ли ві ші для рос ту й роз ви тку суб ат лан тич но
го виду S. scoparius.

З ог ля ду на ви кла де не вище вне сен ня S. scoparius 
до Чер во ної кни ги ко лишньо го Ра дянсько го Сою
зу (Krasnaia kniga..., 1978) та спи ску рід кіс них ви дів 
По ліс ся (V kraiu…, 1989) було по мил ко вим через 
ви ко ристан ня ста рих хо ро ло гіч них да них. Ана ліз 
гео гра фіч но го по ши рен ня й умов міс цез ростань 
S. scoparius в іс то рич но му ас пек ті та вив чен ня його 
су час но го ста ну в Ук ра ї ні пе ре кон ли во під твер
джу ють на леж ність цьо го виду до ке но фі тів та ер
га зіо фі тів на шої фло ри, аре ал яко го ін тен сив но 
роз ши рю єть ся на схід .

Висновки

Де таль не вив чен ня хо ро ло гії та еко ло гоце но тич
них особ ли востей Sarothamnus scoparius дає підста
ви спросту ва ти по гляд на ньо го як на рід кіс ний 
ав то хтон ний вид фло ри Ук ра ї ни в дис ку сій но му 
пи тан ні про ге не зис його ареа лу в Схід ній Єв ро пі. 
S. scoparius – ад вен тив ний вид, ке но фіт та ер га зіо
фіт су час ної фло ри, який у не да ле ко му ми ну ло му 
(до XIX ст.) був від сут ній на те ри то рії на шої кра ї
ни. Це під твер джу єть ся від сут ністю ві до мостей про 
ньо го в усіх зве ден нях XIX ст. про фло ру Кар пат, 
По ліс ся, Во ли ноПо діл ля й Схід ної Єв ро пи. Вид 
було за ве зе но в Ук ра ї ну в XIX ст. Його ви ро щу ва ли 
як кор мо ву, ме до нос ну, лі карську та де ко ра тив ну 
рос ли ну. З місць куль ти ву ван ня він про ник у при
лег лі еко систе ми, де зна йшов еко ло гіч ні ніші по 
кра ях лі со вих ма си вів, на лі со вих га ля ви нах, у лі

Euonymus verrucosus Scop. Трав'яний по крив ут
во рюють Galium odoratum (L.) Scop., Aegopodium 
podagraria L., Atropa bella-donna L., Aposeris 
foetida (L.) Cass. ex Less., Euphorbia amygdaloides L., 
Laserpidium latifolium L., Lunaria rediviva L., Paris 
quadrifolia L., Salvia glutinosa L. Зрід ка по ок ра ї нах 
лі со во го ма си ву тра п ля єть ся Sarothamnus scoparius.

Ре зуль та ти ана лі зу ди на мі ки гео гра фіч но го по
ши рен ня S. scoparius від по чат ку фло ристич них до
слі джень в Ук ра ї ні (XIX ст.) до на ших днів та умов 
міс цез ростан ня цьо го виду свід чать про те, що у 
на шій фло рі він є ад вен тив ною рос ли ною, ке но фі
том і ер га зіо фі том. Його участь є до сить знач ною 
на ан тро по ген нопо хід них еко то пах (на пе ре ло гах, 
від ва лах гірських по рід, ве ре со ви щах, ма те ри ко вих 
лу ках, уз довж до ріг і сте жок) і не знач ною – у лі со
вих уг ру по ван нях. 

З кін ця XIX ст. до по чат ку XXI ст. від бу ло ся під
ви щен ня тем пе ра ту ри по віт ря в по за тро піч них 
ши ро тах на 0,8 ºC. У се ре ди ні 70х рр. ми ну ло
го сто літ тя в Пів ніч ній пів ку лі по те п лін ня від бу
ва ло ся біль ш ін тен сив но, ніж у по пе ред ні роки й 
три ває до сьо го дні. В ок ре мі де ся ти літ тя ми ну ло
го сто літ тя під ви щен ня гло баль ної тем пе ра ту ри 
по віт ря в се редньо му ста но ви ло 0,046 ºС, а з 70х 
ро ків – под вої лось (Klimat, 2003). Такі клі ма тич ні 
змі ни спри яли про су ван ню суб ат лан тич но го виду 
S. scoparius на схід, де він зна йшов від по від ні еко
то пи в ан тро по ген но по ру ше них еко систе мах, пло
ща яких в Ук ра ї ні зростає. Ма со ве ви ру бу ван ня лі
сів при ско ре ни ми тем па ми в ос тан ні де ся ти річ чя, 
при пи нен ня ек с п луа та ції ко лиш ніх кол госп них 
по лів у кін ці ми ну ло го й на по чат ку ни нішньо
го сто літ тя, на яв ність ве ли кої кіль кості кар'єрів і 
від ва лів гірських по рід – усе це при зво дить до ут
во рен ня ве ли кої кіль кості ан тро по ген нопо ру ше
них еко то пів, спри ят ли вих для рос ту й роз ви тку 
S. scoparius та роз ши рен ня його ареа лу на схід.

Як по ка зав до свід ви ро щу ван ня S. scoparius у 
На ціо наль но му бо та ніч но му саду ім. М.М. Гриш
ка НАН України та наші спос те ре жен ня в при ро
ді, ін тен сив но му про су ван ню S. scoparius на схід 
пе ре шко джа ють силь ні мо ро зи та літ ня по су ха. У 
бо та ніч но му саду рос ли ни S. scoparius були ви са
дже ні во се ни 2007 р. на бо та ніч ногео гра фіч ній 
ді лян ці "Лі си рів нин ної час ти ни Ук ра ї ни". Силь ні 
мо ро зи у 2007–2008 рр. зни щи ли чет вер ту час ти ну 
на са джень. Рос ли ни, які ви жи ли, до б ре цві ли та 
пло до но си ли. Од нак силь на по су ха влі тку 2008 р. 
та великі мо ро зи у 2008–2009 рр. спри чи ни ли від
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Коз ло ва (CHER); окол. смт Чи на ді йо во, ча гар ни ки, 
09.06.1959, Чер не кі (UU); там само, 11.05.1980, Фо
дор (UU); там само, 29.08.1989, Ше ве ра (KW); там 
само, 10.12.2016, Лоя (KWHA). Пе ре чинський рн: 
м. Пе ре чин, за ліз нич ний на сип, 03.06.1957, Пер дук 
(UU); по ло ни на Рів на, бе рег р. Ши піт, 02.07.1953, 
Ней мет, Фо дор (UU); окол. с. Тур'я По ля на, на схи
лі по над за ліз ни цею в до ли ні р. Ши піт, 08.06.1947, 
Хар ке вич (KWHA); с. Тур'ї Ре ме ти, 10.12.2016, Лоя 
(KWHA). Ра хівський рн: окол. с. Ква си, на уз ліс
сі, 06.06.2009, Ко валь чук (Plantarium, http://www.
plantarium.ru/page/image/id/242069.html ); пн. окол. 
смт Ко би лецька По ля на, біля до ро ги, 24.08.2013, 
Бед нарська, Вер бицький (LWKS); Ра хівське лво, 
ур. Під діл (Крас не Пле со), 27.05.1981, Куд рич, Та
сен ке вич (CBR ). Сва лявський рн: с. Не лі пи но, пі
сля лі со ва лука, 10.08.1962, Ля ви нець, Фо дор (UU). 
Тя чівський рн: Угольське лво, окол. с. Мала 
Уголь ка, у до ли ні по то ку Ве жанський, 22.06.1979, 
Вай на гій, Фо дор (CBR ); окол. с. Мала Уголь ка, 
Вай на гій, Та сен ке вич, Су ха рюк, Кльоц (CBR). Уж
го родський рн: с. Ан та лов ці, військо вий по лі гон, 
02.05.2007, Лоя (ус не по ві дом лен ня); пн. окол. 
м. Уж го род, (03.05.2007) Лоя (ус не по ві дом лен ня); 
с. Ци га нів ці, ліс, 10.05.1949, Рез ні чен ко (KW).

– Івано-Франківська обл.: Бо ле хівська міськ
ра да, с. По ля ни ця, у бу ко во му лісі, 13.08.1949, 
Мель ни чук (LWS). До линський рн: між с. Ста
рий Мі зунь і смт Ви го да, Шар ко вецьке бо ло то, 
між сфаг ну мом, 28.06.2004, Скі біцька (LWKS). 
Ка луський рн: окол. м. Ка луш, на схи лах до ли
ни р. Лім ни ці, лі щи но ві ча гар ни ки на міс ці ду бо
вобу ко во го лісу, 21.05.1978, Тка чик (LW). Ко ло
мийський рн: окол. с. Тов ма чик, на уз біч чі лі со
вої до ро ги біля ти со во го за по від ни ка, 30.06.1958, 
Ар тем чук (CHER). Ко сівський рн: окол. с. Кути, 
на схи лі гори, 24.05.1978, Борт няк (KWU); пд.зх. 
окол. с. Ста рі Кути, ур. Ка ме нець, лука на схи
лі. 25.09.2005, Да ни лик, Сен чи на (LWKS); окол. 
с. Хим чин, бу ко вий ліс із осо кою во ло систою, кв. 
21, 19.07.1966, Го ро хо ва (CHER); кам'янистий схил 
р. Че ре мош між се ла ми Тю дів і Кути, 30.07.1966 
(CHER). Над вір нянський рн: між сс. Зе ле не та 
Бист ри ця, вздовж по лот на вузько ко лій но го за ліз
нич но го шля ху (Slobodian, 1967); 2 км на пд.зх. від 
с. Мак си мець, на бе ре зі по то ку не по да лік кон то
ри Гор гансько го лва, 19.07.2004, Си чак (LWKS); 
с. Мак си мець, 28.08.2010, Ге лю та (Plantarium, 
http://www.plantarium.ru/page/image/id/102668.
html); між сс. Мак си мець і Бист ри ця, схил гори, 

со вих куль тур фі то це но зах, уз довж до ріг і сте жок, в 
еко то пах між лі со ви ми та польо ви ми угід дя ми. Тем
пи ін ва зії S. scoparius та його мі гра ції на схід знач но 
при ско ри лись у XX і особ ли во XXI ст. у зв'язку з по
те п лін ням клі ма ту та ін тен сив ни ми ан тро по ген ни
ми змі на ми при род но го се ре до ви ща (ма со ве ви ру
бу ван ня лі сів, зростан ня площ пе ре ло го вих зе мель, 
на яв ність ве ли кої кіль кості кар'єрів і від ва лів, де 
S. scoparius зна хо дить спри ят ли ві умо ви для міс
цез ростань), а та кож роз ши рен ням гео гра фії його 
куль ти ву ван ня як кор мо вої, ґрун то за крі п лю валь
ної та де ко ра тив ної рос ли ни. Су час на схід на межа 
спон тан но го гео гра фіч но го по ши рен ня S. scoparius 
в Ук ра ї ні про хо дить на Лі во бе реж но му По ліс сі по 
лі нії міст Чер ні гів–Ні жин–Но сів ка (Чер ні гівська 
обл.), звід ти по вер тає на за хід до По лісько го рну 
(Ки ївська обл.), далі спус ка єть ся до межі між Ки
ївською й Жи то мирською об лас тя ми, звід ти по
вер тає на за хід і про хо дить че рез Гай синський, 
Туль чинський та Вап нярський райони (Він ницька 
обл.), до ся гаю чи м. Ям по ля. Ін тен сив ну мі гра цію 
дещо стри му ють в ок ре мі роки, але не зу пи ня ють, 
силь ні мо ро зи та по су хи. Мі гра ція S. scoparius від
бу ва єть ся ши ро ким фрон том на По ліській ни зо ви
ні та по річ ко вих до ли нах на Во ли ноПо дільській 
ви со чи ні. Не од на ко ву по ве дін ку цьо го виду в різ
них ре гіо нах на схід ній межі ареа лу мож на по яс
ни ти різ ни ми по каз ни ка ми їхньо го зво ло жен ня. 
Во ло гий клі мат По ліс ся спри ят ли віший для рос ту 
та роз ви тку суб ат лан тич но го виду S. scoparius, ніж 
клі мат Во ли ноПо діл ля.

Списокмісцезнаходжень
Sarothamnus scopariusвУкраїні

КАР ПА ТИ ТА ЗА КАР ПАТСЬКА НИ ЗО ВИ НА
— Закарпатська обл.: Бе ре гівський рн: окол. 

м. Бе ре го ве, 1960, Чо пик (KWHA). Ве ли ко бе рез
нянський рн: вище від с. Чор но го ло ва, на схи
лах до по то ку Бист ри ця, 29.07.1948, Гринь (KW). 
Ви но гра дівський рн: Ви но гра дівське лво, Чор
на гора, у ви но гад ни ку та на уз ліс сі, 05.1965, Гле
ба (UU); там само, 26.06.1979, Люб чен ко (KW). 
Кар патський біо сфер ний за по від ник, уро чи ще 
Кі зій, 9.08.1991, Ан то сяк (CBR). Ір шавський рн: 
с. Віль хів ка, 10.05.2012, Лоя (ус не по ві дом лен ня); 
с. За гат тя, су хо діль ні луки, 24.05.1962, Ман д рик 
(UU); там само, 26.06.1976, Фо дор (UU). Му ка
чівський рн: окол. с. Гра бо во (Badei, 1988); окол. 
м. Му ка че во, сві жа бу ко ва діб ро ва Д

2
, 04.08.1961, 
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02.11.2014, Ре ше тюк, Во лу ца (CHER). Сто ро жи
нецький рн: Між рі чинське лво, у лісі уро чи ща 
«Зуб ри нець», кру ті пів ден ні та пів ден ноза хід ні 
еро до ва ні схи ли (Kostevych, 1971). 

ПО ЛІССЬКА НИ ЗО ВИ НА
Во линське По ліс ся. — Волинська обл.: Во ло ди

мирВо линський рн: пн. окол. м. Во ло ди мирВо
линський, військо вий по лі гон, су хо діль на лука, 
знач ні за рос ті на пло щі 25 км2, (3.05.2016), Ба
ранський (KW). Кі вер цівський рн: окол. с. Скре
го тів ка, за рос ті мо ло дих со сон на ко лишньо му кол
госп но му полі, 2015, Мель ник (KW); Цу манський 
ліс, 18.05.1984, Па мір ник (KWU). Ко вельський рн: 
окол. с. Ску лин, уз ліс ся со сно во го лісу, 3.07.1980, 
Ро ма нюк (KWU). Лю бе шівський рн: Дольське 
лво, Сва ло вицька дача, ду бо восо сно ві ліси, 
2009, Пряд ко (KW). Ма не вицький рн: Ма не
вицьке лво, со сно вий ліс на піс ках, 14.07.2000, 
Ді дух (KW); Че ремський при род ний за по від ник, 
со сно вий ліс, 26.06.2002, Ко ні щук (KW). Ста ро ви
жівський рн: окол. с. По ліське, у лісі, 25.09.1965, 
На ли вай ло, Ко тов (KW); окол. с. Смо ля ри, скель
но ду бо вий ліс, 20.07.2004, Мель ник, Ба ранський 
(KW). Шацький рн: Рос танське лво, (1977),  
Ів чен ко (KW); окол. смт Шацьк, 3.07.1978, Мель
ник (LWS). 

— Рівненськаобл.: Бе рез нівський рн: Ма луське 
лво, на уз ліс сі мі ша но го лісу, 7.06.1974, Ан то но ва 
(Рів ненський крає знав чий му зей ); між сс. Сов
па – Хме лів ка, уз біч чя шо сей ної до ро ги в со сно
во му лісі, 30.06.2016, Мель ник, Ба ранський (ус не 
по ві дом лен ня). Го щанський рн: між сс. Ма ті їв
ка – Пус то ми ти, Рів ненський військо вий по лі гон, 
2005, Мель ник, Са вуш (KWH). Дуб ро вицький рн: 
пн.зх. окол. с. Лю би ко ви чі, куль ту ри со сно во го 
лісу на пі ща них дю нах, по оди но кі кущі (Melnik, 
Baranskyi, Shinder, Rak, 2009). За річ нянський рн: 
с. Нень ко ви чі, со сно воду бо вий ліс, 18.07.1950, 
Бар ба рич (KW); Ост рівське лво, мі ша ний ліс на 
бе ре зі ве ли ко го бо ло та, 8.06.1981, Ан то но ва, Ан
д рі єн ко (Рів ненський крає знав чий му зей). Кос
то пільський рн: окол. с. Ба заль то ве, ба заль то вий 
кар'єр, 01.07.2016, Мель ник, Ле вон, Ба ранський 
(KW); 1 км на пн.зх. від с. Бе ресто вець, уз довж 
польо вої до ро ги Бе ресто вець – Кор чин, 29.06.2016, 
Мель ник, Ба ранський (KW); уз довж лі со вої до ро ги 
Кос то піль – Піс ків, 2016, Мель ник (KW); 1 км на сх. 
від с. Кор чин, уз біч чя лі со вої до ро ги між сс. Кор
чин – Го ло вин, со сно вий ліс, 29.06.2016, Мель ник, 

18.06.2011, Ге лю та (http://www.plantarium.ru/page/
image/id/102668.html); Рож ня тівський рн: с. Ниж
ній Стру тинь, на еро до ва но му бе ре зі р. Чеч ва, 
27.06.1969, Ар тем чук, Сше до нин (CHER); пн. окол. 
с. Ос мо ло да, біля мос та, 21.06.1963, Бер ко (KW); 
окол. с. Ос мо ло да, тем но хвой ний ліс над р. Лім ни
ця, 12.07.1967, Ду бо вик, Чо пик (KW).

— Львівськаобл.: Дро го бицький рн: окол. м. Бо
ри слав, ур. Бу ко ви ця, 27.06.1969, Ду бо вик, Мо ро
зюк (KW); окол. с. Доб ро гос тів, на уз ліс сі хвой но
го лісу бі ля ста ву, 21.07.2004, Скі біцька (LWKS); 
м. Тру ска вець, са на то рій «Кон ва лія», 9.06.2014, 
Оди нець (Plantarium ). Мос тиський рн: окол. 
м. Мос тиська, вздовж за ліз ни ці, 2010, Мель ник 
(ус не по ві дом лен ня); окол. с. Ше ги ні, 1889, Druszll 
(LW). Сам бірський рн: пн.зх. окол. с. Вою ти чі, 
па со ви ще на луч них ді лян ках, біля до ро ги, Ка га ло, 
Скі біцька, Ко рот чен ко (LWKS). Ско лівський рн: 
окол. с. Під го род ці, НПП «Ско лівські Бес ки
ди», пі сля лі со ві ді лян ки олуч не них зру бів і лук 
над се лом, Ка га ло, Ан д рєє ва (LWKS). Ста ро сам
бірський рн: окол. с. Бу со висько, г. Ка міньСо
кіл, 29.06.1970, Ла зеб на (LWS); 4 км на пд.сх. від 
с. Лю то висько, уз ліс ся яли це во го лісу, 11.07.1986, 
Зе лен чук (LW). 

— Чернівецькаобл.: Ви жницький рн: (Kostevych 
1971). Гли боцький рн: смт Гли бо ка, га ля ви на біля 
кла до ви ща, IV тер ра са р. Се рій, 15.07.1953, Го ро
хо ва (KW, CHER); окол. смт Гли бо ка, уз ліс ся ду
бо вобу ко во го лісу, 21.06.1980, Тка чик (LW); окол. 
с. Валя Кузь ми на, ду бо вий ліс, кв. 31, 01.07.1959, 
Го ро хо ва, Валь чук (CHER); між сс. Валя Кузь ми на 
та Та ра ша ни, по тра сі Чер нів ці – Те реб ле че, уз ліс ся 
бу ко во го лісу на впро ти за прав ки, 28.09.2014, Во лу
ца (CHER); окол. с. Йор да неш ти, уз ліс ні луки на
в ко ло по лі го ну, 28.09.2014, Во лу ца (CHER); окол. 
с. Кам'яна, на га ля ви ні бу ко во го лісу, біля лі со
вої до ро ги, 16.07.1963, Го ро хо ва, За єць (CHER); 
с. Оп ри ше ни, на по ля ні в бу ко воду бо во му лісі, 
07.07.1959, Го ро хо ва (CHER). Кіц манський рн: 
окол. с. Стрі лецький Кут, на уз ліс сі бу ко во го лісу, 
вздовж до ро ги, біля 24 кв., 08.07.1955, Го ро хо ва 
(CHER). Пу тильський рн: в окол. г. Ве ли кий Ка
мінь, вер хів'я р. Бі лий Че ре мош, 23.07.1969, Ко за
ко ва, Стоп кань (KWHA). Чер ні вецький рн: г. Це
ци но в окол. м. Чер нів ці, га ля ви на в бу ко во му лісі, 
15.08.1958, Ар тем чук (CHER); г. Це ци но, лі со ва 
лука, 22.07.1959, По греб няк (CHER); окол. м. Чер
нів ці, г. Це ци но, від «Ор ли но го гніз да» до г. Рев
не Кіц мансько го рну, Рев нянське лво, уз ліс ся, 
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Мале По ліс ся. — Львівськаобл.: Бро дівський рн: 
окол. м. Бро ди, ліс, 1877, Ciesielski (LW); с. Мар
ко піль, 1876, Shauer (LWS); пн. окол. м. Бро ди, 
ду бо восо сно вий ліс, 01.05.1958, Бар ба рич, Ку
че ря ва (KW, KWU). Буський рн: 6 км пів ден ні ше 
від с. Бо ло жи нів, на уз ліс сі, 06.05.1989, Зе лен чук 
(LW). Зо ло чівський рн: окол. ос. Тур ко тин, Ка
мін на гора, со сно вий ліс, 22.05.1955, Бу ха ло (LW). 
Кам'янкоБузький рн: пн.сх. окол. с. Та да ні, у 
ду бо восо сно во му лісі, при до ро зі, 26.06.1993, Ку
зя рін (LWS). 

— Рівненська обл.: Дуб нівський рн: окол. 
с. Буща, мі ша ний ліс, біля ви руб ки, 05.06.1985, 
Шу мі ло ва (KW).

— Хмельницька обл.: Сла вутський рн: м. Не ті
шин, озер це біля Хмель ницької АЕС, 17.08.2002, 
Гу барь (KW); Ше пе тівське лво, 1967, Сло бо дян 
(KW).

ВО ЛИНСЬКА ВИ СО ЧИ НА
— Рівненськаобл.: Рів ненський рн: окол. с. Біла 

Кри ни ця (Panek, 1939); між с. Кар пи лів ка та ху
то ром Яд ви піль (Panek, 1939); окол. с. Ко ло ден
ки (Panek, 1939); м. Рів не в со сно во му лісі, ба га то, 
19.05.1938, Па нек (KW). 

— Львівська обл.: Со кальський рн: с. Бір ки, 
06.1899, Dzieduszycki (LWS).

РОЗ ТОЧ ЧЯ
— Львівська обл.: окол. м. Льво ва, 1875, 

Dzieduszycki (LWS); пн. окол. м. Львів, смт Брю
хо ви чі, 1888, Błockii (LW); Брю хо ви чі, ліс, Rehman 
(det. Ку зя рін, LWS); схід ні окол. смт Брю хо ви чі, на 
уз ліс сі бу ко во го лісу по бли зу кла до ви ща, 17.03.2015, 
Си чак, Ку зя рін (LWKS); м. Львів: Го ло ско, 1888, 
Błockii (LW); Ли ча ків, F. Herbich (LWS); г. Піс ко
ва, Фо ти нюк (det. Ку зя рін LWS); По гу лян ка, 1855, 
Łobazewski (LWS); м. Львів, 14.05.2009, Ко но ва ло ва 
(LWS ). Го ро доцький рн: 2,4 км на схід від с. Дроз
до ви чі, край со сно вих по са док, 10.07.2015, Ка га ло 
(LWKS); око ли ці с. За ве ре щи ця, 1 км на пд.зх. від 
за ліз нич ної стан ції За то ка, 1ша те ра са р. Ве ре щи
ця, сухі лу ки на піс ках, 04.07.2001, Си чак, Ка га ло 
(LWKS). Ми ко ла ївський рн: с. Кра сів, на уз ліс сі, 
5.08.1966, Ла зеб на (LWS). Яво рівський рн: окол. 
с. Ка ли нів ка (По руд не), жор нів це ве пус ти ще на 
не знач но му зни жен ні низько гря до во го рель є фу 
При сянської рів ни ни (Slobodian, 1967); с. Став ки, 
за по від ник «Роз точ чя», уро чи ще «Гор бки», кв. 10, 
11, 16, «гео гра фіч ні куль ту ри», на піс ку вздовж до
ро ги, 13.08.1987, Ка га ло (LWKS); окол. с. Ста ри чі, 

Ба ранський (KW); с. Мир не, уз ліс ся со сно во го 
ме зо фіт но го лісу, 09.07.1999, Ка га ло, Бед нарська 
(LWKS); 3 км на сх. від с. Нова Лю бо мир ка, пі ща не 
зни жен ня на те ри то рії військо во го по лі го ну, 2015, 
Шин дер (KWHA). Рів ненський рн: Кле ванське 
лво, 1977 Iвченко (KW). Сар ненський рн: со сно
вий ліс між сс. Ка ли нів ка та Во ло ша, 16.07.1983, 
Ан то но ва (Рів ненський крає знав чий му зей ); окол. 
с. Кле сів, у со сно во му лісі бі ля до ро ги, 15.06.2004, 
Бед нарська, Ор лов, Шиян (KW, LWKS); Сар
ненський ДЛГ, Сте панське лво, кв. 52, со сно вий 
ліс, 13.07.1983, Ан то но ва (Рів ненський крає знав
чий му зей); окол. м. Сар ни, со сно вий ліс, Ан д рі єн
ко (Рів ненський крає знав чий му зей ).

Жи то мирське По ліс ся. — Рівненськаобл.: Бе рез
нівський рн: Над слу чанська Швей ца рія, на уз ліс сі 
со сно воду бо во го лісу, 11.06.1978, Ан д рі єн ко, Удра 
(KW). Ро кит нівський рн: окол. с. Бе ре зо ве в су хо
му бе ре зо восо сно во му лісі, 12.08.1967, Куз ми чев 
(KW); 2 км на за хід від с. Буд киСно ви до вицькі, у 
лісі вздовж до ро ги, 06.07.1950, Бар ба ри чі (KW). 

— Житомирськаобл.: Но во градВо линський рн: 
Го ро доцький ДЛГ, окол. с. Лу ги ці, 2010, Мель ник, 
Ба ранський, Шин дер (KWHA). Ов руцький рн: 
Ко ванське лво, скель но ду бо вий ліс ро до ден д
ро но вий, 2000, Ор лов, Яку шен ко, Во ро бйов (ус
не по ві дом лен ня). Олевський рн: 2 км на зх. від 
с. Бі ло ко ро ви чі, біля ста ро го доту, ме зо фіт на лука, 
18.06.2004, Бед нарська, Ор лов, Шиян (LWKS).  
Ра до мишльський рн: Біл ків ківське лво, со сно
вий ліс, 22.06.1978, Мя куш ко, Ко цю ба (KWU); 
окол. смт Ра до мишль (Бель ке) (Pachoskii, 1897). 
Ро ма нівський рн: с. Гвіз дяр ня, на уз ліс сі гра бо во
со сно во го лісу, 20.07.1951, Бар ба рич (KW); с. Го лу
бин, 21.07.1932, Бар ба рич (KW).

Ки ївське По ліс ся. — Київськаобл.: По ліський рн: 
смт По ліське, на зни жен ні у сві жо му со сно во
му лісі на за хід від льо но ком бі на ту, 30.09.1982, 
Борт няк (KWU); окол. с. Шев чен ко ве, Ко товське 
лво, в со сно во му лісі, по оди но кі ку щи ки, рід ко, 
20.10.1978 (KWU); там само, 26.08.1980, Борт няк, 
Вой тюк (KWU); с. Шев чен ко ве, су бір, 30.06.1984, 
Борт няк, Вой тюк (KWU).

Чер ні гівське По ліс ся. — Чернігівська обл.: Ні
жинський рн: пів ніч ні ше м. Ні жин, 25.11.2006, 
Ба гацька (KWHA). Но сівський рн: Мринський 
ліс госп, Ка зарська лі со ва дача (Slobodian, 1967). 
Чер ні гівський рн: с. Сі но жатське, Крас нянське 
лво, ок ре мі кур ти ни вздовж до ро ги та квар таль ної 
про сі ки (Slobodian, 1967).
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рію Дер жав но го при род ни чо го му зею НАН Ук ра ї-
ни О.Т. Ку зя рі ну, спів ро біт ни ко ві гер ба рію Інсти-
ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї-
ни А.М. Шу мі ло вій, до цен то ві ка фед ри бо та ні ки 
Львівсько го на ціо наль но го уні вер си те ту ім. Іва на 
Фран ка В.І. Гон ча рен ку, до цен то ві Чер ні вецько го  
на ціо наль но го уні вер си те ту ім. Ю. Федь ко ви ча за  
до по мо гу в оп ра цю ван ні гер бар них ма те ріа лів  
A.І. То ка рюк, нау ко во му спів ро біт ни ко ві від ді лу  
при род ної фло ри На ціо наль но го бо та ніч но го саду  
ім. М.М. Гри шка НАН Ук ра ї ни В.В. Лої. 
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Мельник В.І., Баранський О.Р. Генезистадинаміка
ареалуSarothamnus scoparius(Fabaceae)умежахУкраїни.
Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 334–346.
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Питання про генезис ареалу Sarothamnus scoparius (Faba-
ceae) у Східній Європі дискусійне. Цей вид було вклю
чено до Червоної книги СССР (1978) як рідкісний єв
ропейський автохтонний вид на східній межі ареалу. Він 
також належить до рідкісних видів флори Українського 
Полісся. Згідно з даними деяких авторів, він є адвентив
ним видом флори Східної Європи. Інформація про нього 
відсутня у флористичних зведеннях XIX ст., присвячених 
Карпатам, Поліссю і Східній Європі в цілому, оскіль
ки на той час він не входив до складу природної флори 
Східної Європи. Його лише культивували в цьому регіо
ні, вирощуючи в лісництвах як корм для тварин. З місць 
культивування S. scoparius спонтанно проник у природні 
екосистеми, зайнявши ніші по краях лісових масивів, на 
лісових галявинах, в культурфітоценозах, уздовж доріг та 
стежок, в екотонах між лісовими та польовими угіддя
ми. В XIX і особливо XX ст. через потепління клімату та 
інтенсивні антропогенні зміни природного середовища 
(масове вирубування лісів, відсутність обробітку землі на 
великих площах колишніх колгоспних полів, наявність 
великої кількості кар'єрів і відвалів гірських порід, де 
S. scoparius знаходить сприятливі умови для місцезрос
тань) значно збільшуються темпи міграції цього виду. 
Сильні морози та посухи дещо стримують, але не зупи
няють його міграції на схід, яка відбувається широким 
фронтом по антропогенних екосистемах на Поліській 
низовині, та по річкових долинах – на ВолиноПо
дільській височині. Неоднакова поведінка S. scoparius у 
двох регіонах України зумовлена різницею показників 
вологості повітря. Вологий клімат Поліської низовини 
сприятливіший для росту та розвитку субатлантичного 
виду S. scoparius, ніж менш вологий клімат Подільської 
височини. З аналізу географічного поширення та умов 
місцезростань S. scoparius в історичному аспекті видно, 
що цей вид є кенофітом та ергазіофітом флори України. 
Віднесення його до рідкісних автохтонних видів флори 
України є помилковим.

Ключовіслова: Sarothamnus scoparius, ареал, географічне 
поширення, місцезростання, угруповання, адвентивний 
вид, Україна

Мельник В.И., Баранский А.Р. Генезисидинамика
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Вопрос о генезисе ареала Sarothamnus scoparius в Вос
точной Европе является дискусионным. Этот вид был 
включен в Красную книгу СССР (1978) как редкий  ев
ропейский автохтонный вид на восточной границе аре
ала. Он также отнесен к редким видам флоры Украин
ского Полесья. Согласно данным некоторых авторов, он 
является адвентивным видом флоры Восточной Евро
пы. Информация о нем отсутствует во флористических 
сводках XIX ст., посвященным Карпатам, Полесью и 
Восточной Европе в целом, т. к. в то время он не входил 
в состав природной флоры Восточной Европы. Его куль
тивировали в этом регионе, выращивая в лесничествах в 
качестве корма для животных. С мест культивирования  
S. scoparius спонтанно проник в природные экосистемы, 
заняв ниши по окраинам лесных массивов, лесным по
лянам, в культурфитоценозах, вдоль дорог и тропинок, в 
экотонах между лесными и полевыми угодьями. В связи 
с потеплением климата и интенсивным антропогенны
ми изменениями природной среды (массовые вырубки 
лесов, отсутствие обработки полей на больших площа
дях, наличие карьеров и отвалов горных пород) S. scopar-
ius находит благоприятные местообитания, значительно 
увеличивая скорость миграции в XX и особенно в XXI ст. 
Сильные морозы и засухи несколько сдерживают, но не 
останавливают его миграцию на восток. Она проходит 
по Полеской низменности широким фронтом в антро
погенных экосистемах, а на ВолыноПодольской возвы
шенности – по речным долинам. Неодинаковое пове
дение S. scoparius в двух регионах Украины объясняется 
различными показателями влажности воздуха. Влажный 
климат Полеской низменности больше подходит для ро
ста и развития субатлантического вида S. scoparius, чем 
менее влажный климат ВолыноПодольской возвышен
ности. Из анализа географического распространения 
и условий местообитаний S. scoparius в историческом 
аспекте видно, что он является кенофитом и эргазио
фитом современной флоры Украины. Отнесение его к 
редким автохтонным видам флоры Украины является 
ошибочным.

Ключевыеслова: Sarothamnus scoparius, ареал, 
географическое распространение, местообитание, 
сообщество, адвентивный вид, Украина


