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Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Introduction 

The genus Salsola L. (Chenopodiaceae: Salsoloideae: 
Salsoleae) is currently understood in a new restricted 
circumscription as compared to treatments of that 
group in many earlier floras and manuals (Iljin, 1936, 
1952; Aellen, 1960–1961; Grubov, 1966; Botschantzev, 
1969; Pratov, 1972; Lomonosova, 1992; Kühn, 1993; 
Freitag, Rilke, 1997; Rilke, 1999; Freitag, 2001; Zhu 
et al., 2003 etc.). These taxonomic and nomenclatural 
changes resulted from molecular phylogenetic studies 
(Pyankov et al., 2001a, b; Kadereit et al., 2003; 
Kapralov et al., 2006; Akhani et al., 2007; Wen et al., 
2010 etc.) and partly also morphological and anatomical 
evidence (Wen, Zhang, 2011; Voznesenskaya et al., 
2013; Sukhorukov, 2014 etc.). Recent controversy 
regarding the proper application of the name Salsola 
and typification of that generic name (Akhani et al., 
2007, 2014; Mosyakin et al., 2014, 2017) resulted in a 
temporary but widespread application of the generic 
name Kali Mill. to the clade containing S. kali L., while 
the name Salsola was applied to the clade containing 
S. soda L. (Sukhorukov, 2014; Brullo et al., 2015a, 
b; Hernández-Ledesma et al., 2015 etc.). However, 
this controversy was resolved by the nomenclatural 

conservation of Salsola with S. kali L. as the conserved 
type (Wilson, 2017). Thus, the group containing most 
widespread and often weedy species, such as S. tragus L. 
and its relatives, retained the generic name Salsola sensu 
stricto, and the generic name Soda Fourr. is currently 
applied to the clade containing Soda inermis Fourr. 
(formerly Salsola soda L.). However, further and 
ongoing molecular studies indicate that the Soda clade 
will be most probably split into several segregate genera 
(Mosyakin et al., 2017).

Most species of Salsola sensu stricto occur in the 
continental arid regions of Asia, with some taxa extending 
or native to western coastal Europe, the Mediterranean 
region, coastal Asia, and Australia. Despite the revision 
by Rilke (1999), the taxonomy of certain entities of the 
S. tragus aggregate remains problematic. In particular, 
there are probably some additional taxa (including 
cryptic species) in continental Asia, yet undescribed 
or already described but not recognized in recent 
taxonomic treatments. In addition to S. australis 
R. Br. recently taxonomically restored by Hrusa and 
Gaskin (2008), several other Australian species such as 
S. macrophylla R. Br. and infraspecific taxa of "S. kali" 
described by Bentham (1870), which were included in 
a polymorphic S. kali by Wilson (1984) and in S. tragus 
by Rilke (1999), will be probably also restored following 

© S.L. MOSYAKIN, 2017
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The first record of Salsola paulsenii (Chenopodiaceae) in Ukraine, with 
taxonomic and nomenclatural comments on related taxa
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Mosyakin S.L. The first record of Salsola paulsenii (Chenopodiaceae) in Ukraine, with taxonomic and nomenclatural comments on 
related taxa. Ukr. Bot. J., 2017, 74(5): 409–420. 

Abstract. Salsola paulsenii (Chenopodiaceae) is reported for Kyiv: several plants were found (September 2017) in 
a sandy ruderal area of the northwestern part of Obolon, along railway tracks leading to the grain elevator and 
brewery facilities of the Obolon Joint-Stock Co. Some co-occurring plants may represent hybrids of S. paulsenii and 
S. tragus. Data on morphology and distribution of S. paulsenii and related species are provided. If established, this 
species may become an invasive weed in Ukraine. Recent changes in taxonomy and nomenclature of Salsola sensu 
lato are discussed. Nomenclatural information is provided for species of the Ukrainian flora formerly reported in 
Salsola sensu lato and now placed in Salsola sensu stricto (incl. Kali), Soda, Caroxylon, Climacoptera, and Pyankovia. 

Keywords: Salsola, Kali, Chenopodiaceae, Salsoloideae, nomenclature, taxonomy, floristic record, alien species
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S. pontica as a synonym of S. tragus in that "coastal" sense. 
Michalková and Letz (2014) characterized that coastal 
taxon as having "distinctly succulent leaves, bracts and 
bracteoles; bracts long spine-tipped". However, anyone 
can see that the lectotype of S. tragus (LINN 315.3; 
digital image available from http://linnean-online.
org/3160/), in contrast to another original specimen 
(LINN 315.5, not the lectotype!), is a plant with rather 
narrow and almost non-succulent leaves and not so 
prominently spiny bracts and bracteoles, quite well 
corresponding to the current concept of S. tragus. The 
issue of lectotypification of S. tragus was exhaustively 
discussed by Tzvelev (1993), Rilke (1999) and other 
authors, so there is no need to change again its current 
well-established application.

Several species of Salsola were unintentionally 
introduced by human activities (mainly agriculture and 
trade) far beyond their native ranges and became invasive 
weeds in many parts of the world. In particular, the 
iconic tumbleweeds of the North American Southwest 
are in fact quite recent invaders. The most widespread 
weedy species S. tragus (also widely known in the past 
as S. pestifer A. Nelson, S. ruthenica Iljin, nom. illeg., 
S. kali subsp. ruthenica Soó, S. iberica (Sennen & Pau) 
Botsch. ex Czerep., and under the misapplied names 
S. australis auct. non R. Br. and S. kali auct. p.p., 
non L.) started its colonization of North America only 
closer to the end of the 19th century (Beatley, 1973; 
Crompton, Bassett, 1985; Mosyakin, 1996, 2003; 
Beckie, Francis, 2009 and references therein). However, 
as it has been demonstrated by recent thorough 
studies using molecular, morphological and ecological 
approaches (Ryan, Ayres, 2000; Gaskin et al., 2006; 
Ryan et al., 2007; Hrusa, Gaskin, 2008; Smith et al., 
2013; Welles, Ellstrand, 2016a, b), in southwestern 
North America (and in California in particular) several 
species introduced from Eurasia (S. tragus, S. paulsenii 
Litv.) and Australia (S. australis) are involved in active 
microevolutionary processes resulting in the emergence 
of highly invasive weedy races, such as the recently 
identified allohexaploid S. ryanii Hrusa & Gaskin (= 
Kali ryanii (Hrusa & Gaskin) Brullo & Hrusa) that 
originated from hybridization of diploid S. australis and 
tetraploid S. tragus. Now this hybridogenous species 
is rapidly spreading in California (Welles, Ellstrand, 
2016a). Moreover, it has been recently demonstrated 
that "this neo-invasive is the result of three independent 
admixture events and that gene flow among the 
individual lineages is just beginning, leading to within-
species admixture" (Ellstrand, Rieseberg, 2016: 834; 

more thorough studies (see preliminary data in Borger 
et al., 2008; Chinnock, 2010). 

Synonymization of the Australian taxon  
S. macrophylla with the Pontic (and eastern 
Mediterranean?) S. pontica (Pall.) Degen (= Kali 
ponticum (Pall.) Sukhor., S. tragus subsp. pontica 
(Pall.) Rilke) cursorily done by Rilke (1999) and later 
accepted by Galasso and Bartolucci (2014), who 
coined the combination Kali macrophyllum (R. Br.) 
Galasso & Bartolucci, seems to be at least questionable. 
Their identity has not been proven yet beyond doubt, 
and until such a proof is available, I prefer to use the 
name S. pontica for our plants. This taxon, which 
was described from the Black Sea shores of Crimea, 
Ukraine, as S. kali var. pontica Pall., belongs to a 
problematic group of Pontic-Mediterranean coastal 
taxa currently known as S. pontica (either sensu lato 
or sensu stricto) and Kali dodecanesicum C. Brullo, 
Brullo, Giusso & Ilardi (Brullo et al., 2015b). No 
nomenclatural combination in Salsola is currently 
available for the latter taxon; however, it is quite possible 
that it is in fact conspecific with S. controversa Tod. ex 
Lojac. described from Sicily (Lojacono Pojero, 1904: 
271–272), which in that case will be the correct name 
for this Mediterranean species (if it is indeed specifically 
distinct from S. pontica), or for the whole Pontic-
Mediterranean coastal group (if treated as one species, 
incl. S. pontica). Of course, the identity of two earlier 
species-rank names (S. macrophylla described from 
Australia and S. brachypteris Moq. described from Java, 
Indonesia) mentioned by Rilke (1999) in synonymy of 
her S. tragus subsp. pontica should be critically assessed 
as well. It should be noted that in IPNI (2017–onward) 
and in some other sources S. controversa was reported 
with the authorship "Tod. ex Nyman – Consp. Fl. Eur. 
3: 631. 1881"; however, that name was mentioned by 
Nyman in synonymy only and without any description 
or diagnosis; thus, it was not validly published in 
1881. In contrast, Lojacono Pojero (1904) accepted 
that species in his Flora Sicula and provided its rather 
detailed description. 

To add to the confusion, Michalková and Letz (2014) 
recently claimed (contrary to opinions of Tzvelev, 
Mosyakin, Rilke, Sukhorukov and many other experts 
expressed in many recent publications; see References) 
that the Linnaean name S. tragus was in fact misapplied 
to the most widespread weedy taxon of Salsola (which 
Michalková and Letz called S. kali subsp. ruthenica 
"(Iljin) Soó") and should be used instead as the correct 
name for the coastal Mediterranean taxon only, incl. 

http://linnean-online.org/3160/
http://linnean-online.org/3160/
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subsequent authors are placed in Salsola sensu stricto, 
Soda Fourr., Caroxylon Thunb., Climacoptera Botsch., 
and Pyankovia Akhani & Roalson. The presence of a 
species of Climacoptera in Ukraine needs confirmation 
(probably an erroneous record). The genus Pyankovia 
was recently segregated from Climacoptera and initially 
considered monospecific (Akhani et al., 2007); at 
present Pyankovia contains three species in two sections 
(Mosyakin, Roalson, 2017). Pyankovia brachiata (Pall.) 
Akhani & Roalson (earlier known as Climacoptera 
brachiata (Pall.) Botsch. and Salsola brachiata Pall.) 
occurs in Ukraine only in Crimea (Tzvelev, 1996, 2012; 
Yena, 2012). 

There are two alien species of Salsola currently 
known in Ukraine: S. collina Pall. (Kali collinum (Pall.) 
Akhani & Roalson, as "collina") and S. paulsenii, the 

Welles, Ellstrand, 2016b). Also, the first cases of field-
evolved Glyphosate-resistant races of weedy S. tragus 
were recently reported from Montana and Washington 
states of the USA (Kumar et al., 2017), which indicates 
the ongoing microevolutionary processes resulting in 
herbicide resistance in some naturalized populations of 
the species in North America.

Salsola sensu lato in Ukraine: previous data
Iljin (1952) reported for Ukraine seven species of 

Salsola (plus one currently recognized species, S. pontica 
(Pall.) Degen, was accepted as a variety of S. tragus, and 
S. collina Pall. was mentioned in a footnote), of which 
only three species still remain in that genus. The names 
of taxa accepted in main relevant floristic publications 
after Iljin (1952) are summarized in Table 1. It shows that 
currently the Ukrainian taxa listed by Iljin (1952) and 

Table 1. Salsola sensu lato in Ukraine: names used in major floristic treatments, and currently accepted names

Iljin (1952) Skripnik (1987) Tzvelev (1996)
Mosyakin & 

Fedoronchuk (1999)
Sukhorukov (2014)

Currently accepted 
names 

Salsola L. sensu stricto

Salsola collina Pall., 
mentioned in a 
footnote

not reported for 
Ukraine

Salsola collina Pall. Salsola collina Pall. 
Kali collinum (Pall.) 
Akhani & Roalson 

Salsola collina Pall. 

not reported for 
Ukraine

not reported for 
Ukraine

Salsola paulsenii Litv., 
not reported for Ukraine

not reported for 
Ukraine

Kali paulsenii (Litv.) 
Akhani & Roalson, not 

reported for Ukraine
Salsola paulsenii Litv. 

Salsola ruthenica Iljin 
var. pontica (Pall.) 
Iljin

not mentioned
Salsola pontica (Pall.) 

Degen

Salsola kali L. 
subsp. pontica (Pall.) 

Mosyakin

Kali ponticum (Pall.) 
Sukhor. 

Salsola pontica (Pall.) 
Degen 

Salsola tamariscina 
Pall.

Salsola tamariscina 
Pall.

Salsola tamariscina Pall.
Salsola tamariscina 

Pall.
Kali tamariscinum (Pall.) 

Akhani & Roalson 
Salsola tamariscina Pall.

Salsola ruthenica Iljin 
Salsola iberica, cum 

auct. "Sennen & Pau"
Salsola tragus L. Salsola tragus L. Kali tragus (L.) Scop. Salsola tragus L.

Soda Fourr.

Salsola mutica 
C.A. Mey.

Salsola mutica 
C.A. Mey.

Salsola mutica C.A. Mey. 
Salsola mutica 

C.A. Mey.

Salsola acutifolia 
(Bunge) Botsch., not 
reported for Ukraine

Soda acutifolia (Bunge) 
Mosyakin, Freitag & 

Rilke, old records from 
shores of the Sea of Azov

Salsola soda L. Salsola soda L. Salsola soda L. Salsola soda L. Salsola soda L. Soda inermis Fourr. 

Caroxylon Thunb.

Salsola laricina Pall. Salsola laricina Pall.
Caroxylon laricinum 

(Pall.) Tzvelev
Caroxylon laricinum 

(Pall.) Tzvelev
Caroxylon laricinum 

(Pall.) Tzvelev
Caroxylon laricinum 

(Pall.) Tzvelev

Climacoptera Botsch.

Salsola crassa 
M.Bieb., reported 
as (probably) an 
erroneous record

Climacoptera crassa 
(M.Bieb.) Botsch., 

mentioned as an 
erroneous record

Climacoptera crassa 
(M. Bieb.) Botsch., 

mentioned as (probably) 
an erroneous record

Climacoptera crassa 
(M. Bieb.) Botsch. 

Climacoptera crassa 
(M. Bieb.) Botsch., not 

reported for Ukraine

Climacoptera crassa 
(M. Bieb.) Botsch., 

old and most probably 
erroneous records, not 
confirmed for Ukraine. 

Pyankovia Akhani & Roalson

not reported
Climacoptera 

brachiata (Pall.) 
Botsch.

Climacoptera brachiata 
(Pall.) Botsch.

Climacoptera 
brachiata (Pall.) 

Botsch. 

Pyankovia brachiata 
(Pall.) Akhani & 

Roalson, not reported 
for Ukraine

Pyankovia brachiata 
(Pall.) Akhani & 

Roalson, in Ukraine 
only in Crimea
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species reported in the present article. Salsola collina 
was probably found for the first time in Ukraine by 
M.V. Klokov and M.I. Kotov near railway tracks in 
Chuguyiv, Kharkiv Region (mentioned in Iljin 1952: 
387, in adnot., with an exclamation mark indicating that 
Iljin has seen the specimen). No corresponding voucher 
specimens from that locality have been traced in KW 
(herbarium acronyms following Thiers 2017–onward) 
at present, but misidentification of this species by Iljin is 
highly improbable. A few earlier records of this species 
from southern regions of Ukraine (Kherson and/or 
Odesa) reported in the 19th century (e.g. Schmalhausen, 
1886) were evidently based on misidentifications (most 
probably those of S. pontica), as it has been convincingly 
demonstrated by Iljin (1952: 386–387). Baranova and 
Khilova (1990) provided on their distribution map a 
dot in eastern Ukraine (corresponding to Chuguyiv?), 
but no precise locality or herbarium specimens were 
reported. Reliable and herbarium-confirmed collections 
of S. collina were made later in several habitats along 
railways and near grain elevators in Kyiv (Mosyakin, 
1988, 1991). Since then S. collina is known in Ukraine 
from several other scattered localities (e.g., Slavuta, 
Khmelnytsky Region, railway tracks at a grain elevator; 
collected by Mosyakin in 2001 and reported in Gubar, 
2004: 71) and in the Southeast (Ostapko et al., 2010). It 
still remains in Ukraine a rather uncommon "railroad' 
plant forming occasionally, however, quite large but 
local colonies, predominantly in gravel and crushed-
stone track ballast, or sometimes in nearby sandy 
habitats. This species is occasionally found in Europe 
beyond its native range (Aellen 1960–1961; Tzvelev, 
1996; Rilke 1999; Vidéki, 2005 etc.) and is spreading in 
North America (Mosyakin, 1996, 2003; Blondeau et al., 
2007; Oldham et al., 2011, and references therein). 

The first record of Salsola paulsenii in Ukraine 
During a routine survey of ruderal habitats within 

the city of Kyiv for search and monitoring of alien 
species, on 18 September 2017 I found S. paulsenii 
in the northwestern part of the city, Obolon (Minsky 
administrative district), along railway tracks near the 
grain elevator and brewery facilities of the Obolon Joint-
Stock Co. (Latitude: N 50° 30' 34.1879"; Longitude: 
E 30° 28' 47.0765"). There were four large and well-
developed plants growing between railway tracks (Figs 
1, 2) and several smaller and rather underdeveloped 
plants (some probably affected by herbicides) in a 
narrow sandy strip along the tracks, ca. 10 meters 
from the larger plants. Accompanying species were 
Salsola tragus L. (several morphotypes), Sisymbrium 

Fig. 1. Salsola paulsenii growing at railway tracks in Kyiv, 
Obolon. All photographs made in the field in the same locality

Fig. 2. Salsola paulsenii: close-up of a branch with young 
fruits and bracts/bracteoles. Note the long protruding column 
formed by tips of perianth segments above the wings, and the 
bracts and bracteoles gradually tapering into long spines
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S. tragus sensu lato were morphologically transitional 
toward individuals of S. paulsenii growing nearby. 
These atypical plants grew in stands of S. tragus sensu 
stricto and, being habitually similar to typical forms of 
that species, had elongated tips of perianth segments 
(tepals) forming a column (Fig. 3). However, these 
perianth tips were shorter and less rigid than in typical 
S. paulsenii (Table 2). Morphologically these plants fit 
descriptions of variable presumable hybrids between 
S. tragus and S. paulsenii (reported as S. gobicola Iljin, 
fide Rilke 1999), or probably the morphotype reported 
from southwestern North America under the informal 
name "S. paulsenii lax form" (see Hrusa, Gaskin, 
2008; Ayres et al., 2009 and references therein). The 
identity and origin of the North American "lax form" 
remain obscure. Since that form contained alleles from 
S. tragus, S. paulsenii, and S. australis, plus two unique 
alleles, it may be a complex hybrid involving three 
or more species (Ayres et al., 2009). Morphological 

loeselii L., Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal., Setaria 
viridis (L.) P. Beauv., Eragrostis minor Host, Polygonum 
aviculare L. aggr., Chenopodium betaceum Andrz. (= 
C. strictum auct. non Roth; for nomenclatural and 
taxonomic updates see Mosyakin, 2017), C. album L. 
aggr.; less commonly also Artemisia vulgaris L., Atriplex 
tatarica L., Bassia laniflora (S.G. Gmel.) A.J. Scott 
(= Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borbás), Centaurea 
stoebe L. aggr., Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Erigeron 
canadensis L. (= Conyza canadens (L.) Cronquist), 
Medicago sativa L., and some other plants rather 
common in ruderal habitats in Kyiv. 

Salsola paulsenii was co-occurring with another 
species of Salsola, S. tragus, a very common and 
morphologically rather diverse species in this locality. 
A rather representative sampling of S. tragus from that 
habitat (about 25 morphologically diverse plants, KW) 
was done on 22 September 2017 during my second visit 
to the Obolon locality. At least two sampled plants of 

Table 2. Comparative table of selected diagnostic characters of Salsola tragus, S. paulsenii, S. pontica, and two related potentially 
invasive species not yet reported from Ukraine*

Diagnostic characters Salsola tragus L. Salsola paulsenii Litv.
Salsola pontica 
(Pall.) Degen

Salsola australis R.Br.,
not reported from 

Ukraine

Salsola ryanii Hrusa 
& Gaskin,

not reported from 
Ukraine

Fruit with winged perianth 
segments (diameter of 
fruit with 3 larger wings)

2.9–8.5 (–10) mm 
(average 5–6 mm)

6–10 (–12) mm 
(average 8–9 mm)

3–3.5 mm 
4.8–8 mm in diameter 

(average 6.5 mm)

4.6–8.1 mm in 
diameter (average 

6–6.5 mm)

Perianth segments:  
2 minor wings

linguiform to almost linear 
(rarely slightly spathulate) 

narrowly linear to 
subulate, much 

reduced 

spathulate to 
falciform

broadly obovate or 
spathulate-obovate

narrowly obovate to 
spatulate

Perianth segments:  
tips above wings 

rather lax and soft, 
reflexed or sometimes 
suberect and forming a 
short and weak broadly 

conic column 

stiff and rigid, forming 
a long narrowly conic 
column ("columnar 

beak")

soft and erect 
(rarely lax), 

forming a short 
conic column 

soft and erect, usually 
not conic

soft and erect, usually 
not conic

Winged-fruit position on 
stem

variable, but mainly 
in upper 2/3 of stem/

branches

usually throughout 
the plant (from base 

to top)

upper part (fruits 
in lower part 

wingless)

usually throughout the 
plant

throughout the plant, 
except two–three 

basal nodes

Winged-fruit development 
pattern

end or middle of flowering 
season

end of flowering 
season

end of flowering 
season

beginning of flowering 
season

middle of flowering 
season

Bract/bracteole spine 
length 

variable, but normally 
short to medium, 1–2.5 

mm 

long, up to 3 (–3.5) 
mm

medium, up to 
2.5 mm

short, up to 1 mm medium, up to 2 mm 

Habit at the end of 
vegetation 

often forming tumbleweed 
(especially large plants)

mainly persisting in 
place

mainly persisting 
in place

mainly persisting in 
place

sometimes forming 
tumbleweed or 

persisting in place

Chromosome number 
tetraploid  
(2n = 36)

tetraploid  
(2n = 36)

tetraploid?  
(2n = 36) and/or 

diploid?  
(2n = 18) 

diploid  
(2n = 18)

hexaploid  
(2n = 54)

* Based on Iljin (1936); Rilke (1999); Hrusa, Gaskin (2008); Brullo et al. (2015a), etc., and original observations. For  additional 
diagnostic characters, see the references cited in the text.
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(Fasc. 49): 16, No. 2434. 1913 (Fasc. 49; bound issue with 
all fascicles published in 1922). = Kali pellucidum (Litv.) 
Brullo, Giusso & Hrusa, Phytotaxa 201(4): 271. 2015. 

Salsola paulsenii differs from the related widespread 
species S. tragus (rather common in Ukraine) in several 
quite reliable morphological characters, which are 
discussed below. A closely related species, S. praecox 
(Litv.) Iljin (= S. kali var. praecox Litv.; S. paulsenii 
subsp. praecox (Litv.) Rilke; Kali praecox (Litv.) 
Sukhor.), which is restricted mainly to Middle/Central 
Asia, differs from S. paulsenii in being usually less robust 
and smaller, more pubescent, normally having shorter 
and narrower leaves, smaller anthers, and different 
phenology (flowering/fruiting in April–August, as 
compared to June–November for S. paulsenii). 

Morphological descriptions of S. paulsenii and 
identification keys provided in relevant floristic and 
taxonomic publications (Iljin, 1936, 1952; Tzvelev, 
1996; Rilke 1999; Mosyakin, 2003; Sukhorukov, 2014 
etc.) are usually accurate, reliable and diagnostic. Hrusa 
and Gaskin (2008) provided good illustrations and a 
comparative table of diagnostic characters of S. tragus, 
S. paulsenii, S. australis, and S. ryanii. Brullo et al. 
(2015a) also provided a useful comparative table for 
main morphological characters of S. tragus, S. paulsenii, 
S. australis and some other related species. 

The main characters distinguishing S. tragus, 
S. paulsenii, and S. pontica, as well as S. australis and 
S. ryanii, which may be expected in Ukraine in the 
future as occasional aliens, are summarized in Table 2. 
Among these characters, the most obvious ones are the 
long protruding column formed by the tips of perianth 
segments above the wings, and bracts gradually tapering 
into and ending with stiff spines up to 3 (–3.5) mm 
long (Fig. 2). In S. tragus the perianth tips are lax and 
much shorter, and bracts are more abruptly narrowed 
into a weaker and shorter spine or mucro (Fig. 4). The 
mature winged perianth in S. paulsenii is usually wider 
than that in S. tragus; although sometimes fruits with 
very diverse wings can be found even on one plant: 
broadly winged, with wings eroded or dentate at 
margins, to almost wingless. All these variations were 
observed in the specimens collected in Kyiv in the 
Obolon locality. The mentioned wing characters partly 
depend on developmental stage, position of flowers/
fruits on the branches, and probably some other factors. 
Moreover, perfectly winged fruits in S. paulsenii are 
usually developed throughout the plant (almost from 
the base) and at the end of the flowering/fruiting season 
(Table 2). Lower and middle branches of S. paulsenii are 

characters reported for S. gobicola in the protologue 
(Iljin, 1955) seem to be perfectly intermediate between 
those of S. paulsenii and S. tragus. Additional studies are 
needed to confirm or refute the possible hybrid nature 
and origins of those morphologically rather variable 
Eurasian and North American plants. 

Mature fruits of S. paulsenii are enclosed in five 
persistent perianth segments, three of which usually 
bear rather wide horizontal wing-like appendages. 
The species is thus well-adapted to dispersal by wind 
(anemochory). However, in our case it is evident that 
diaspores of S. paulsenii were introduced to the locality 
with grain transported by railroad to the elevator and 
brewery. Possible immediate geographical sources 
of introduction are discussed below. Considering 
the potential invasive nature of S. paulsenii and the 
availability of nearby sandy habitats suitable for 
further spread of the species, I decided to eradicate the 
discovered plants by manual weeding; representative 
specimens were herbarized and deposited at KW. 

Nomenclature, morphology, and current distribution 
of Salsola paulsenii 

Salsola paulsenii Litv., Izv. Turkestansk. Otd. Imp. 
Russk. Geogr. Obshch. [Известия Туркестанского 
отделения Императорского Русского 
географического общества] 4(5): 28. 1905. ≡ Kali 
paulsenii (Litv.) Akhani & Roalson, Int. J. Pl. Sci. 
168(6): 946. 2007.

= Salsola pellucida Litv., Sched. Herb. Fl. Ross. 
[Список растений Гербария русской флоры] 8 

Fig. 3. Plant morphologically intermediate between Salsola 
paulsenii and S. tragus: close-up of a branch with fruits and 
bracts/bracteoles. Note the long tips of perianth segments 
(but less rigid than in S. paulsenii, and reflexed at apices), the 
bracts and bracteoles more abruptly contracted into shorter 
spines, and irregular (eroded or dentate) wing margins
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regarding the actual occurrence of S. paulsenii in North 
America and commented that American records of this 
species need confirmation; however, she also stated 
that the identification of a specimen from California 
(Twisselmann 17472 at B) can be confirmed with 
certainty ["…die amerikanischen Angaben dieser Art 
eine Überprüfung benötigen! Hier kann ein Beleg aus 
Kalifornien Twisselmann 17472 (B) zweifelsfrei bestätigt 
werden."]. Since then, in addition to identifications 
of North American specimens made or confirmed by 
Botschantzev and Mosyakin, the rather widespread 
occurrence of S. paulsenii in southwestern North 
America has been further confirmed by integral studies 
with application of molecular and micromorphological 
methods (Gaskin et al., 2006; Hrusa, Gaskin, 2008; 
Ayres et al., 2009). Moreover, S. paulsenii participates 
in microevolutionary processes involving some other 
alien species of Salsola, and occasionally hybridizes 
with S. tragus, forming variable hybrids, some known as 

usually rather long, horizontally spreading to slightly 
arcuate, with secondary branches forming almost a 90° 
angle with the primary branches. Finally, it should be 
taken into account that S. paulsenii is a rather variable 
species, identification of morphologically intermediate 
(presumable hybrids), deviant or underdeveloped 
plants may be problematic, and thus consulting reliably 
identified herbarium specimens for comparison is 
advised. 

Salsola paulsenii is a tetraploid species with 2n = 
36 (Zakharyeva 1985; Rilke 1999; Lomonosova et al., 
2003; Brullo et al., 2015a). Both tetraploid and diploid 
(sometimes) chromosome counts were reported for 
S. tragus, but the weedy races most widespread in Eurasia 
and North America seem to be mainly or exclusively 
tetraploids (Rilke, 1999; Hrusa, Gaskin, 2008; Brullo 
et al., 2015a, etc.). The related species S. australis is 
diploid with 2n = 18. It is introduced in southwestern 
North America and southern Africa but most probably 
is native to Australia, where several other related native 
species also seem to occur (Kadereit et al., 2005; Borger 
et al., 2008; Hrusa, Gaskin, 2008; Chinnock, 2010). 

The main portion of the native range of S. paulsenii 
covers mostly sandy, sandy-steppe, or sandy-saline 
habitats of the desert and semidesert zones all around 
the Caspian Sea (including eastern Azerbaijan and 
adjacent regions of Russia), Middle and Central Asia 
(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, eastern and northern Iran, Afghanistan, 
western Pakistan, western China, southwestern 
Mongolia) (Iljin, 1936; Grubov, 1966; Pratov, 1972; 
Rilke, 1999: 159, map in Fig. 75; Freitag, Rilke, 1997; 
Freitag, 2001; Zhu et al., 2003; Sukhorukov, Akopian, 
2013; Sukhorukov, 2014 etc.). In the European part of 
Russia S. paulsenii was reported as a native species from 
Astrakhan, Orenburg and Volgograd administrative 
regions and the Kalmyk Republic (Tzvelev, 1996; 
Sukhorukov, 2014), and as a rare alien collected in 
Moscow along railroads (Ignatov et al., 1990; Mayorov 
et al., 2012). However, Sukhorukov (2014: 335) 
commented that the species is common in Astrakhan 
Region but only old herbarium specimens are known 
from Orenburg and Volgograd regions, and the records 
from Moscow Region in fact belong to S. tragus. 

The species is also introduced and naturalized in the 
southwestern states of the USA (Beatley, 1973; Evans, 
Young, 1980; Mosyakin, 1996, 2003, and references 
therein), where it is known under the vernacular name 
"Barbwire Russian-thistle", because of its rigid and very 
prickly branches. Rilke (1999: 158) expressed her doubts 

Fig. 4. Salsola tragus: close-up of a branch with fruits and 
bracts/bracteoles: forms with white (a) and rose-colored (b) 
wings. Note the short and weak tips of perianth segments, and 
the bracts and bracteoles more abruptly narrowed into spines

a

b
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including seed shipments from the US [AgriNEWS – 
Megaprime Group LLC: http://agrinews.com.ua/
show/305099.html (text in Ukrainian)].

Considering that, it is quite possible that diaspores 
of S. paulsenii were brought to Kyiv with grain from 
southern Ukraine, which is also most probably true for 
Grindelia squarrosa, an alien of North American origin 
that is now naturalized and widespread in the southern 
and some other regions of Ukraine, and which was co-
occurring with S. paulsenii in the Obolon locality. If it 
is the case, there might be yet unnoticed localities of 
S. paulsenii (introduced earlier from the native range 
or from North America?) in other regions of Ukraine, 
especially areas of commercial grain production in the 
south. Judging from its ecological and biogeographic 
peculiarities and the history of its spread in North 
America, S. paulsenii has a potential to become a 
noxious environmental (or even agricultural?) weed 
in Ukraine, especially in the southern regions. The 
potential spread of that species, however, may be 
limited by its ecological preferences (mostly open sands 
and also sandy soils). Despite that, it may occupy in 
Ukraine the sandy habitats ecologically identical or 
similar to those already successfully invaded by another 
prickly alien, Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald, 
which is now locally common and invasive in southern 
regions of Ukraine, and also in Kyiv (see Mosyakin, 
1995; Schanzer et al., 2017). Salsola paulsenii may also 
hybridize with local weedy races of S. tragus, forming 
potentially invasive stabilized hybrids. Because of that, 
Ukrainian botanists and agronomists should keep their 
eyes open for this potentially dangerous new weed. 
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Мосякин С.Л. Первая находка Salsola paulsenii 
(Chenopodiaceae) в Украине и номенклатурно-
таксономические комментарии о родственных таксонах. 
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Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украина 

Адвентивный вид Salsola paulsenii (Chenopodiaceae) при-
веден для территории г. Киева: несколько растений были 
обнаружены в сентябре 2017 г. на песчаной почве на ру-
деральном участке в северо-западной части Оболони, 
вдоль железнодорожных путей поблизости зернового 
элеватора и производственных объектов ЧАО "Обо-
лонь". Приведены сведения о морфологических осо-
бенностях и распространении S. paulsenii и некоторых 
родственных видов. Если этот вид закрепится в Украине, 
то он может стать инвазивным сорняком. Рассмотре-
ны недавние изменения в систематике и номенклатуре 
представителей рода Salsola sensu lato. Предоставлена 
номенклатурная информация о видах флоры Украины, 
которые ранее приводились в составе Salsola sensu lato, а 
теперь перемещены в роды Salsola sensu stricto (incl. Kali), 
Soda, Caroxylon, Climacoptera и Pyankovia.

Ключевые слова: Salsola, Chenopodiaceae, Salsoloideae, 
номенклатура, систематика, флористическая находка, 
адвентивный вид

Мосякін С.Л. Перша знахідка Salsola paulsenii 
(Chenopodiaceae) в Україні та номенклатурно-таксономічні 
коментарі щодо споріднених таксонів. Укр. бот. журн., 
2017, 74(5): 409–420.

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

Адвентивний вид Salsola paulsenii (Chenopodiaceae) наве-
дений для території м. Києва: декілька рослин були зна-
йдені у вересні 2017 р. на піщаному ґрунті на рудеральній 
ділянці у північно-західній частині Оболоні, вздовж за-
лізничних колій неподалік зернового елеватора та ви-
робничих об'єктів ПрАТ "Оболонь". Наведені відомості 
про морфологічні особливості та поширення S. paulsenii 
та деяких споріднених видів. Якщо цей вид закріпиться в 
Україні, то він може стати інвазійним бур'яном. Розгля-
нуті недавні зміни у систематиці та номенклатурі пред-
ставників роду Salsola sensu lato. Надана номенклатурна 
інформація щодо видів флори України, які раніше наво-
дилися у складі Salsola sensu lato, а тепер вміщені до родів 
Salsola sensu stricto (incl. Kali), Soda, Caroxylon, Climacop-
tera та Pyankovia. 

Ключові слова: Salsola, Chenopodiaceae, Salsoloideae, 
номенклатура, систематика, флористична знахідка, 
адвентивний вид
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Вступ

Піо нер на рос лин ність – це своє рід ний та уні каль-
ний тип ор га ні за ції рос лин но го по кри ву, що ви ко-
нує важ ли ву біо ло гіч ну, еко ло гіч ну, ре гу ля тор ну, 
рек реа цій ну та ба га то ін ших функ цій, висту пає 
пер вин ним про ду цен том ор га ніч ної ре чо ви ни і є 
ста бі лі зую чим по чат ком та важ ли вим фак то ром 
для роз ви тку уг ру по вань. Еко то пи, на яких вона 
фор му єть ся, є ре фу гіу ма ми для ба гатьох ви дів рос-
лин і тва рин, ка на ла ми роз се лен ня їхньо го ге не-
тич но го ма те ріа лу, а та кож міс цем пер вин но го за-
не сен ня та роз по всю джен ня ад вен тив них ви дів. У 
зв'язку із під ви ще ною флук туа цій ною ак тив ністю 
та ви со кою ін тен сив ністю еко ло гіч них про це сів 
но во ут во ре ні екотопи ма ють спе ци фіч ний фло-
ристич ний і це но тич ний склад, а та кож особ ли ві 
ме ха ніз ми стій кості.

Од ним із важ ли вих ас пек тів вив чен ня піо нер-
ної рос лин ності є по рів няль ний ана ліз це ноф лор, 
пе ре важ но їх ніх сис те ма тич них струк тур. За галь на 

кіль кість та склад про від них ро дин, ро дів, а та кож 
спів від но шен ня ви дів у цих так со нах да ють мож-
ли вість ха рак те ри зу ва ти фло ристич ний склад кіль-
кіс но та якіс но, ро би ти ви снов ки щодо їхньо го ба-
гатст ва й різ но ма ніт ності, про во ди ти ран жу ван ня 
в сис те мі собі по діб них. На від мі ну від ін ших по-
каз ни ків фло ристич но го ана лі зу, на сис те ма тич ні 
спек три різ них іє рар хіч них рів нів мен шою мі рою 
впли ва ють різ ни ця площ ви яв лен ня, аб со лют ні 
кіль кіс ні по каз ни ки ви до во го скла ду та не пов но-
та його ін вен та ри за ції. Крім того, пев на хро но ло-
гіч на кон сер ва тив ність сис те ма тич ної струк ту ри, 
зок ре ма щодо впли ву фак то рів нав ко лишньо го се-
ре до ви ща, пе ре тво рю ють її на ва го му ді аг ностич-
ну та стій ку біо ло гіч ну оз на ку для з'ясування пи-
тань фло ро ге не зу, зок ре ма ви яв лен ня іс то рич них 
зв'язків.

Піо нер на рос лин ність як об'єкт спе ці аль но го 
до слі джен ня в Ук ра ї ні, на від мі ну від кра їн За хід-
ної та Цен траль ної Єв ро пи, три ва лий час за ли ша-
ла ся поза ува гою нау ков ців. Фі то це но зи но во ут во-
ре них еко то пів роз гля да ли ся віт чиз ня ни ми гео бо-

doi: 10.15407/ukrbotj74.05.421

Систематична структура ценофлор класів піонерної рослинності 
України
Дмитро В. ДУБИНА, Тарас В. ДВОРЕЦЬКИЙ, Світлана М. ЄМЕЛЬЯНОВА, Тетяна П. ДЗЮБА,  
Павло А. ТИМОШЕНКО

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України  
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна 
geobot@ukr.net 

Dubyna D.V., Dvoretzkiy T.V., Iemelianova S.M., Dziuba T.P., Tymoshenko P.A. Taxonomic structure of coenofloras of the 
classes of pioneer vegetation of Ukraine. Ukr. Bot. J., 2017, 74(5): 421–430.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Science of Ukraine 
2, Tereshchenkivska Str., Kyiv 01004, Ukraine  
geobot@ukr.net

Abstract. Taxonomic structure of the flora of newly formed habitats (represented by 1690 species of 584 genera from 104 families) 
and coenofloras of the classes of pioneer vegetation of Ukraine (844 species of 338 genera from 80 families) was analyzed. 
It has been found that similarity of both groups according to Jaccard index is 0.28. The majority of species of the flora of 
newly formed habitats and coenofloras of the classes  of pioneer vegetation in Ukraine belong to Magnoliophyta. Vascular spore 
and gymnosperm plants in both groups are less significant. Ten leading families (Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae, 
Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Scrophulariaceae and Polygonaceae) include 63.2% of species in newly 
formed habitats and 66.3% in pioneer plant communities. The family spectra of the pioneer vegetation classes were analyzed. 
The floristic proportions were established, which indicate that both floras are historically  young and represent physical and 
geographical pecularities of the environmental conditions as well as high fluctuation activity of ecological processes. The 
aboriginal fraction was studied; it contains 560 species of 252 genera from 70 families. Similarity of the species composition 
of the newly formed habitats, coenofloras of the classes of pioneer vegetation and their aboriginal fractions has been analyzed 
according to Jaccard index. 
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наль ні опи си, ви ко на ні ав то ра ми про тя гом 1984–
2015 рр., а та кож гео бо та ніч ні ма те ріа ли із чис лен-
них пуб лі ка цій, на ве де ні в ін ших ро бо тах (Dubyna 
et al., 2016).

Сис те ма тич на струк ту ра це ноф лор до слі джу-
ва ла ся за під хо да ми, за про по но ва ни ми О.І. Тол-
ма чо вим (Tolmachev, 1974). При йня то мо но ти по-
вий стан дарт виду. Но менк ла ту ра так со нів подана 
переважно від по від но до так со но міч но го ви дан ня 
"Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural cheklist" 
(Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). 

У ро бо ті ви ко риста но гео бо та ніч ні опи си, про-
ве де ні в міс цез ростан нях піо нер ної рос лин ності. 
Ана ліз по діб ності фло ри здій сню ва ли за до по мо-
гою кое фі ці єн тів Жак ка ра та кластер но го ана лі-
зу (Vasilevich, 1969; Shmidt, 1980), роз ра хун ки – з 
ви ко ристан ням ста тистич ної про гра ми R вер-
сії 3.3.1, біб ліо тек CA (Greenacre et al., 2016), та 
FACTOEXTRA (Kassambara, Mundt, 2017).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

За да ни ми польо вих до слі джень ав то рів, лі те ра тур-
ни ми і гер бар ни ми ма те ріа ла ми вста нов ле но, що 
фло ра но во ут во ре них еко то пів Ук ра ї ни (зі сфор мо-
ва ною і не сфор мо ва ною рос лин ністю) на ра хо вує 
1690 ви дів су дин них рос лин, які на ле жать до 104 
ро дин і 584 ро дів. У її струк ту рі по ло ви на так со но-
міч но го скла ду ви яв ле на у це ноф ло рах кла сів піо-
нер ної рос лин ності, які у су куп ності представ ле ні 
844 ви да ми, що ре пре зен ту ють 80 ро дин і 338 ро дів. 
По діб ність обох груп за кое фі ці єн том Жак ка ра за-
га лом не ви со ка і скла дає лише 0,28. 

Пе ре важ на біль шість ви дів фло ри но во ут во ре них 
еко то пів та це ноф лор кла сів піо нер ної рос лин ності 
Ук ра ї ни на ле жить до від ді лу Magnoliophyta – 1678 
(99,28% за галь ної кіль кості) та 837 ви дів (99,20%) 
від по від но (табл. 1). На Liliopsida у двох про ана лі-
зо ва них гру пах при па дає 263 види (15,56%) – но-
во ут во ре ні еко то пи та 166 ви дів (19,70%) – це ноф-
ло ри кла сів; на Magnoliopsida – 1415 ви дів (83,72%) 
і 671 (79,50%) від по від но. Спів від но шен ня між 
цими кла са ми ста но вить 1,0:5,4 у фло рі но во ут во-
ре них еко то пів та 1:4 у це ноф ло рах кла сів піо нер ної 
рос лин ності, що пе ре ви щує зна чен ня цьо го ж по-
каз ни ка для флор Се редньої Єв ро пи (1,0:2,9–3,4) 
(Tolmachev, 1974) і від по ві дає фло рам, які пов'язані 
із Дав нім Се ред зем но мор'ям (1,0:4,0–4,5) (Didukh, 
1992). Су дин ні спо ро ві та го ло на сін ні у про ана лі-
зо ва них гру пах за га лом ві ді гра ють не знач ну роль. 

та ні ка ми за зви чай у ком плек сі з ін ши ми ти па ми 
ор га ні за ції рос лин ності й зде біль шо го в син так со-
но міч но му ас пек ті. На сам пе ред, такі до слі джен-
ня були спря мо ва ні на про ве ден ня ін вен та ри за ції 
на яв но го фі то це но різ но ма ніт тя. Опуб лі ко ва но 
ряд уза галь нюю чих ро біт, в яких на ос но ві кри тич-
них ре ві зій було вста нов ле но син так со но міч ний 
склад та з'ясовано еко ло го-це но тич ні особ ли вості 
уг ру по вань ок ре мих кла сів рос лин ності (Dubyna 
et al., 2007, 2012, 2014, 2015; Kuzemko, 2009). На-
то мість до слі джень із вста нов лен ня сис те ма тич ної 
струк ту ри фло ри піо нер них фі то це но зів Ук ра ї ни 
досі не було про ве де но. Вод но час такі да ні, крім 
розв'язання ба гатьох нау ко во-тео ре тич них пи тань, 
є не об хід ни ми для уточ нен ня об ся гів та спо рід не-
ності син так со нів піо нер ної рос лин ності, зок ре ма 
кри тич них. Ве ли ке зна чен ня має та кож з'ясування 
міс ця це ноф лор ви ді ле них син так со нів в об ся зі 
кла сів у фло рі но во ут во ре них еко то пів Ук ра ї ни в 
ці ло му, а та кож ролі або ри ген них ви дів у їхньо му 
фор му ван ні. Це, в свою чер гу, до зво лить оці ни ти 
сту пінь і ха рак тер це но тич них зв'язків, їх ніх тен-
ден цій, що спри яти ме більш гли бо ко му пі знан ню 
да но го типу ор га ні за ції рос лин ності – мо ло до му за 
міс цем і давньо му за іс то рі єю фор му ван ня. 

Ме тою ро бо ти є ви яв лен ня ви до во го скла ду та 
вста нов лен ня сис те ма тич ної струк ту ри це ноф лор 
(ти по ло гіч них флор) кла сів піо нер ної рос лин ності. 

Ма те ріа ли та ме то ди 

Об'єктами до слі джен ня є це ноф ло ри кла сів 
Ammophiletea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, 
Bidentetea Tx. et al. ex von Rochow 1951, Cakiletea 
maritimae Tx. et Preising in Tx. ex Br.-Bl. et Tx. 
1952, Crithmo-Staticetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952, 
Crypsietea aculeatae Vicherek 1973, Festucetea vaginatae 
Soó ex Vicherek 1972, Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. 
et Tx. in Br.-Bl. et al. 1952, Koelerio-Corynephoretea 
canescentis Klika in Klika et Novák 1941 та 
Therosalicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, а та кож 
фло ра но во ут во ре них еко то пів Ук ра ї ни. Для ви яв-
лен ня спе ци фі ки та діа па зо ну мін ли вості еко ло-
гіч них умов про ве де но по рів нян ня сис те ма тич них 
спек трів це ноф лор кла сів піо нер ної рос лин ності та 
фло ри но во ут во ре них еко то пів Ук ра ї ни. Ос тан ні 
роз гля да ють ся як міс цез ростан ня, що утво ри ли ся 
внас лі док алю ві аль них та ео ло вих про це сів, а та-
кож під впли вом згін но-на гін них явищ. 

Ос нов ним ма те ріа лом для роз роб лен ня кла си-
фі ка ції піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни були ори гі-
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Де сять про від них ро дин фло ри но во ут во ре них 
еко то пів Ук ра ї ни об'єднують 1069 ви дів (63,2% 
їхньої за галь ної кіль кості). Від по від ний по каз ник 
для це ноф лор кла сів піо нер ної рос лин ності дещо 
ви щий – 560 ви дів (66,3%). На пер ші три ро ди ни у 
двох гру пах при па дає 534 види (31,5%) та 308 ви дів 
(36,4%) від по від но, що вище, ніж для Ук ра ї ни в ці-
ло му (Zaverukha, 1985).

З ана лі зу ро дин них спек трів флор вид но пев ні 
від мін ності, які ві доб ра жа ють важ ли ві бо та ні ко-
гео гра фіч ні та еко ло гіч ні і, зви чай но, це но тич ні 
особ ли вості піо нер ної рос лин ності (рис. 1). Пер ше 
міс це се ред про від них у до слі дже них гру пах за ймає 
ро ди на Asteraceae, що ха рак тер но для Го ларк ти ки в 
ці ло му. У фло рі но во ут во ре них еко то пів вона на-
ра хо вує 237 ви дів (14% їхньої за галь ної кіль кості), 
у це ноф ло рах кла сів піо нер ної рос лин ності – 144 
(17%). Кое фі ці єнт по діб ності між ви до вим скла-
дом ро ди ни в обох гру пах скла дає 0,37. Пи то ма вага 
Asteraceae знач но збіль шу єть ся в це но зах кла сів 
Ammophiletea (19,5%), Festucetea vaginatae (19,9%), 
Crypsietea aculeatae (20%) та Crithmo-Staticetea (20%) 
(табл. 2). 

Дру ге міс це ро ди ни Poaceae пов'язане в пер шу 
чер гу із ви со кою еко ло гіч ною пластич ністю та ев-
ри топ ністю її представ ни ків. У фло рі но во ут во-
ре них еко то пів Ук ра ї ни ро ди на на ра хо вує 161 вид 
(9,5% їхньої за галь ної кіль кості), у це ноф ло рах 
кла сів піо нер ної рос лин ності – 103 (12,2%). Кое-
фі ці єнт по діб ності між ви до вим скла дом ро ди ни 
про ана лі зо ва них груп скла дає 0,38. Част ка Poaceae 
в так со но міч них спек трах ок ре мих кла сів змі ню-
єть ся від 12,7% (Bidentetea) на пе ре зво ло же них еко-

то пах до 35% (Crypsietea aculeatae) за умов змін но го 
за со лен ня субстра ту.

Особ ли вості еко то пів, час ти на яких фор му єть ся 
в умо вах згін но-на гін них явищ (при бе реж ні ланд-
шаф ти), алю ві аль них і ео ло вих про це сів, зу мов лю-
ють ви со ке так со но міч не по ло жен ня Brassicaceae. 
Ба га то представ ни ків ро ди ни є ефе ме ра ми, що 
зроста ють у різ ко змін них еко ло гіч них умо вах, 
або ж є си нан троп ни ми ви да ми, які за пос лаб ле-
ної кон ку рен ції че рез від сут ність сфор мо ва но го 
рос лин но го по кри ву, ак тив но по ши рю ють ся. У 
фло рі но во ут во ре них еко то пів Brassicaceae за ймає 
тре тє міс це і за га лом ре пре зен то ва на 136 ви да ми 
(8%). На то мість у це ноф ло рах кла сів піо нер ної 
рос лин ності Ук ра ї ни ро ди на за ймає чет вер те міс-
це і на лі чує 54 види (6,4%). Зна чен ня кое фі ці єн та 
Жак ка ра ста но вить 0,3. Най біль ше представ ни ків 
Brassicaceae від мі че но в уг ру по ван нях Ammophiletea 
(11,4%) та Cakiletea maritimae (10,2%).

Чет вер те міс це у фло рі но во ут во ре них еко то пів 
на ле жить Fabaceae, яка на ра хо вує 100 (5,9%) ви дів. 
У це ноф ло рах кла сів піо нер ної рос лин ності Ук ра ї-
ни її так со но міч ний ранг від по ві дає п'ятому міс цю 
(42 види, або 5%). Кое фі ці єнт по діб ності ви до во-
го скла ду ро ди ни для ана лі зо ва них груп є най ниж-
чим – 0,19. Ба га то її представ ни ків є си нан троп ни-
ми ви да ми, які хоч і по ши рю ють ся в ме жах но во-
ут во ре них еко то пів, але че рез екст ре маль ні умо ви 
міс цез ростань їхня участь у фор му ван ні це но зів 
не ви со ка. Най час ті ше види з Fabaceae зроста ють 
у це но зах Ammophiletea (5,7%), Festucetea vaginatae 
(5,6%) та Crithmo-Staticetea (5,7%).

Таблиця 1. Кількісний розподіл таксономічних одиниць флори новоутворених екотопів та ценофлор класів піонерної рослинності 
України

Table 1. Quantitative distribution of high-tank taxa (divisions and classes) of the flora of newly formed habitats and coenofloras of the 
classes of pioneer vegetation of Ukraine

Таксон

Кількість/відсоток загальної кількості

родин родів видів

НЕУ* ЦФ НЕУ ЦФ НЕУ ЦФ

Equisetophyta 1/0,96 1/1,25 1/0,20 1/0,30 8/0,50 5/0,60

Polypodiophyta 2/1,92 – 2/0,40 – 2/0,10 –

Pinophyta 1/0,96 2/1,50 1/0,20 2/0,60 1/0,06 2/0,20

Lycopodiophyta 1/0,96 – 1/0,20 – 1/0,06 –

Magnoliophyta: 99/95,20 77/96,25 579/99 335/99,10 1678/99,28 837/99,2

Magnoliopsida 86/82,70 64/80 483/83 270/79,90 1415/83,72 671/79,5

Liliopsida 13/12,50 13/16,25 96/16 65/19,20 263/15,56 166/19,7

Усього 104/100 80/100 584/100 338/100 1690/100 844/100

* НЕУ – флора новоутворених екотопів України, ЦФ – ценофлори класів піонерної рослинності України. 
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Рис. 1. Спектр провідних родин флори новоутворених екотопів (1) і ценофлор класів піонерної рослинності (2) України

Fig. 1. Spectrum of the leading families of the flora of newly formed habitats (1) and coenofloras of the classes of pioneer 
vegetation (2) of Ukraine

Таблиця 2. Розподіл родин у флорах за класами піонерної рослинності України

Table 2. Distribution of families among floras of classes of pioneer vegetation of Ukraine

Родина
Клас

AMM* BID CAK CRI CRY FEV ISO COR THE

Asteraceae
24

19,5%
28

16,2%
8

13,6%
14

20%
4

20%
82

19,9%
29

15,6%
37

17,9%
12

12,6%

Poaceae
18

14,6%
22

12,7%
14

23,7%
12

17,1%
7

35%
55

13,3%
25

13,4%
30

14,5%
19

20%

Caryophyllaceae
6

4,9%
3

1,7%
4

6,8%
3

4,3%
–

34
8,3%

7
3,8%

29
14,%

6
6,3%

Brassicaceae
14

11,4%
9

5,2%
6

10,2%
5

7,1%
–

36
8,7%

5
2,7%

6
2,9%

8
8,4%

Fabaceae
7

5,7%
4

2,3%
3

5,1%
4

5,7%
–

23
5,6%

8
4,3%

11
5,3%

2
2,1%

Chenopodiaceae
9

7,3%
4

2,3%
8

13,6%
4

5,7%
1

5,0%
13

3,2%
4

2,2%
1

0,5%
24

25,3%

Lamiaceae
3

2,4%
11

6,4%
–

1
1,4%

–
17

4,1%
8

4,3%
7

3,4%
–

Scrophulariaceae
2

1,6%
7

4,0%
1

1,7%
– –

17
4,1%

6
3,2%

12
5,8%

1
1,1%

Polygonaceae
4

3,3%
13

7,5%
2

3,4%
–

2
10,0%

9
2,2%

15
8,1%

7
3,4%

2
2,1%

Apiaceae
7

5,7%
6

3,5%
3

5,1%
5

7,1%
–

11
2,7%

3
1,6%

2
1%

1
1,1%

* Тут і в табл. 3, 4 та на дендрограмах для позначення класів використано мнемокоди, запропоновані Л. Муциною 
зі співавторами (Mucina et al., 2016): AMM — Ammophiletea, BID — Bidentetea, CAK — Cakiletea maritimae, CRI — 
Crithmo-Staticetea, CRY — Crypsietea aculeatae, FEV — Festucetea vaginatae, ISO — Isoëto-Nanojuncetea, COR – Koelerio-
Corynephoretea canescentis, THE — Therosalicornietea. Відсотки вказують на частку видів родини у систематичному 
спектрі класу.
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(3,7%). Кое фі ці єнт ви до вої по діб ності до рів нює 
0,34. Від нос но ви со ке сис те ма тич не по ло жен ня 
ро ди ни зу мов ле не різ но ма ніт тям пе ре зво ло же-
них алю ві аль них еко то пів. В уг ру по ван нях, зок-
ре ма Bidentetea (7,5%), Isoëto-Nanojuncetea (8,1%) 
та Crypsietea aculeatae (10%), представ ни ки ро ди ни 
ма ють най біль шу пи то му вагу. 

Реш та ро дин у роз гля ну тих гру пах ха рак те ри зу-
ють ся знач но мен шою кіль кістю ви дів і скла да ють 
від по від но 36,7% і 33,6% їхньої за галь ної кіль кості.

У це ноф ло рах ок ре мих кла сів піо нер ної рос лин-
ності Ук ра ї ни на ве де ні ро ди ни та кож є пе ре ва жаю-
чи ми, але їх ній роз по діл дещо від мін ний (табл. 2). 
При ана лі зі ро дин них спек трів це ноф лор, зок ре ма 
на рів ні пер шої тріа ди, яка при по рів нян ні є най-
більш по ка зо вою (Shmidt, 1980; Khokhryakov, 2000), 
вста нов ле но, що роз та шу ван ня трьох про від них 
ро дин у кла сах Ammophiletea, Cakiletea maritimae та 
Festucetea vaginatae пов ністю спів па дає з їх нім роз-
по ді лом у спек трі фло ри но во ут во ре них еко то пів 
Ук ра ї ни. На то мість пер ша тріа да це ноф лор кла сів 
піо нер ної рос лин ності по вто рю єть ся у Koelerio-
Corynephoretea canescentis. У це ноф ло рах ін ших кла-
сів рос лин ності до трьох провідних (крім Asteraceae 
та Poaceae) у Bidentetea, Isoëto-Nanojuncetea і Crypsietea 
aculeatae належить родина Polygonaceae, а у Crithmo-
Staticetea і Therosalicornietea – Chenopodiaceae. 

У ці ло му спектр про від них ро дин це ноф лор кла-
сів піонерної рос лин ності Ук ра ї ни, зав дя ки ви-
со ко му так со но міч но му по ло жен ню Brassicaceae, 
Fabaceae, Scrophulariaceae, Chenopodiaceae та 
Apiaceae, свід чить про її піо нер ний ха рак тер, тоб-
то по ни жен ня це но тич ної конкуренції спри яє за-
се лен ню ви дів із пів ден них фло ристич них цен трів. 

Фло ра но во ут во ре них еко то пів Ук ра ї ни від зна-
ча єть ся по лі мор фіз мом. Так, 50 ро дин (або 48% 
за галь ної кількості) ма ють у своє му скла ді по 5 і 
біль ше ви дів. Для роз гля ну тих кла сів піо нер ної 
рос лин ності цей по каз ник мен ший – 30 ро дин 
(39,7%). Спів від но шен ня між ро ди на ми, ро да ми 
й ви да ми фло ри но во ут во ре них еко то пів скла дає 
1,0:5,6:16,3, це ноф лор кла сів піо нер ної рос лин-
ності – 1,0:4,3:10,7. Як і у ви пад ку з роз по ді лом за 
кіль кістю ви дів у ро ди нах, фло ристич ні про пор ції в 
ок ре мих кла сах та кож сут тє во від різ няють ся. Най-
більш на бли же ною до за галь них вия ви ла ся про-
пор ція у Festucetea vaginatae – 1,0:3,5:7,6. У Koelerio-
Corynephoretea canescentis вона складає 1,0:3,0:4,9; 
Therosalicornietea – 1,0:2,9:4,8; Ammophiletea – 
1,0:2,9:4,2; Bidentetea – 1,0:2,9:4,1; Isoëto-
Nanojuncetea – 1,0:2,5:4,4; Cakiletea maritimae – 

Ро ди на Caryophyllaceae, яка є ха рак тер ною для 
Пів ден ної Єв ро пи та Се ред зем но мор'я, у фло ри-
стич но му спек трі но во ут во ре них еко то пів за ймає 
п'яте міс це і має 96 ви дів (5,7%). На то мість у це-
ноф ло рах кла сів піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни 
вона ре пре зен то ва на 61 ви дом (7,2%) і вхо дить 
до про від них, за ймаю чи тре тє міс це. Кое фі ці єнт 
по діб ності Жак ка ра до рів нює 0,23. Най час ті ше 
представ ни ки Caryophyllaceae ви яв ле ні в уг ру по-
ван нях кла су Koelerio-Corynephoretea canescentis 
(14%). 

Шос те й сьо ме міс ця від по від но Chenopodiaceae 
та Lamiaceae у фло рі но во ут во ре них еко то пів та це-
ноф ло рах кла сів піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни 
по яс ню єть ся знач ною ди фе рен ціа ці єю еко ло гіч-
них умов. У пер шій гру пі ро ди ни представ ле ні 82 
ви да ми (4,9%) та 75 (4,4%) від по від но. У дру гій – 
нараховують по 34 види (4%). Кое фі ці єн ти по діб-
ності для обох ро дин ма ють се ред ні по каз ни ки, 
для Chenopodiaceae – 0,33, для Lamiaceae – 0,31. 
Най біль ше Chenopodiaceae ре пре зен то ва на у за со-
ле них міс цез ростан нях. У це но зах Therosalicornietea 
(25,3%) ро ди на очо лює сис те ма тич ний спектр. 
Представ ни ки Lamiaceae бе руть участь у фор му-
ван ні не всіх піо нер них уг ру по вань. Най біль ша 
част ка ви дів ро ди ни при та ман на кла су Bidentetea 
(6,4%). В ін ших це но зах вони тра п ляють ся рідко.

Восьме міс це у спек трі фло ри но во ут во ре них 
еко то пів на ле жить Apiaceae, яка на ра хо вує 63 види 
(3,7% їхньої за галь ної кіль кості). На то мість у кла-
сах, що ре пре зен ту ють піо нер ну рос лин ність Ук-
ра ї ни, де част ка її представ ни ків до ся гає 2,8% (24 
види), ро ди на є ос танньою се ред про від них. Кое-
фі ці єнт ви до вої по діб ності в ана лі зо ва них гру пах 
не ви со кий (0,21). 

Ро ди на Scrophulariaceae (у традиційному 
розумінні) у фло рі но во ут во ре них еко то пів та це-
ноф ло рах кла сів піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни за-
ймає дев'яте та восьме міс ця від по від но. У пер шій 
гру пі част ка Scrophulariaceae скла дає 3,6% (60 ви дів), 
у дру гій – 3,9% (33 види). Кое фі ці єнт по діб ності 
Жак ка ра до рів нює 0,31. За га лом представ ни ки ро-
ди ни ві ді гра ють не знач ну роль у фор му ван ні рос-
лин них уг ру по вань. Їхня пи то ма вага де що збіль-
шу єть ся у пса мо фіт них (Koelerio-Corynephoretea 
canescentis – 5,8%) і є най ниж чою у при морських за-
со ле них (Therosalicornietea – 1,1%) фі то це но зах. 

На де ся то му міс ці у фло рі но во ут во ре них еко-
то пів зна хо дить ся ро ди на Polygonaceae. Вона 
представ ле на 59 ви да ми (3,5%). У це ноф ло рах про-
ана лі зо ва них кла сів ро ди на дев'ята і на лі чує 31 вид 
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lanceolata L., Puccinellia distans (Jacq.) Parl., Xanthium 
albinum (Widder) H. Scholz). У по ло ви ни з них тра-
п ляють ся 32 види (3,8%), 271 вид (32,1%) за фік со-
ва но у 2–3 кла сах. Гру па ви дів, яка представ ле на 
лише в уг ру по ван нях од но го син так со ну най ви-
що го ран гу, є най чи сель ні шою і на ра хо вує 527 ви-
дів (62,4%). Най біль ша їхня кіль кість ви яв ле на у 
Festucetea vaginatae (202 види або 49% їхньої за галь-
ної кіль кості у кла сі). 

Спіль ність ви до во го скла ду кла сів піо нер ної 
рос лин ності ви зна ча єть ся шля ха ми їхньо го роз ви т-
ку при різ кій змі ні еко ло гіч них умов, що за га лом 
ха рак тер но для да но го типу ор га ні за ції. За ана лі-
зом ден д ро гра ми по діб ності ви яв ле но п'ять груп 
класте рів (рис. 2). Пер ший сфор мо ва ний фло-
рою но во ут во ре них екотопів Ук ра ї ни, він під твер д- 
жує слаб ку схо жість двох роз гля ну тих груп і об-
ґрун то ву єть ся ще й низьким зна чен ням кое фі ці єн-
та Жак ка ра при від по від но му по рів нян ні (табл. 3).

Дру гий і тре тій кластер фор мує фло ра пса мо фіт-
них еко то пів, зай ня тих уг ру по ван ня ми Festucetea 
vaginatae та Koelerio-Corynephoretea canescentis. Ос-
тан ні від зна ча ють ся най різ но ма ніт ні шим ви до-
вим скла дом се ред усіх роз гля ну тих кла сів і, як і 
пер ший кластер, ха рак те ри зу ють ся не ви со ки ми 
зна чен ня ми кое фі ці єн та по діб ності (табл. 3). Чет-
вер тий кластер об'єднує це ноф ло ри уг ру по вань, 
які фор му ють ся в ме жах еко то пів морських уз бе-
реж (Ammophiletea, Cakiletea maritimae, Crithmo-

1,0:2,4:3,1, Crithmo-Staticetea – 1,0:2,3:2,9, Crypsietea 
aculeatae – 1,:1,8:2,0. Такі зна чен ня ві доб ра жа ють 
своє рід ність фі зи ко-гео гра фіч но го се ре до ви ща, 
зок ре ма ви со ку флук туа цій ну ак тив ність еко ло гіч-
них про це сів. 

У всіх кла сах піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни 
тра п ляють ся лише 13 спіль них (1,5% за галь ної 
кіль кості) ви дів (Aeluropus littoralis (Gouan) Parl., 
Artemisia santonica L., Anisantha tectorum (L.) Nevski, 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Cichorium intybus L., 
Cynanchum acutum L., Cynodon dactylon (L.) Pers., 
Elytrigia repens (L.) Nevski, Melilotus albus Medik., 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Plantago 

Рис. 2. Дендрограма подібності 
флор новоутворених екотопів 
і ценофлор класів піонерної 
рослинності України за видовим 
складом

Fig. 2. Similarity dendrogram of the 
floras of newly formed habitats and 
coenofloras of the classes of pioneer 
vegetation of Ukraine according to 
species composition  

Таблиця 3. Коефіцієнти Жаккара для флори новоутворених 
екотопів і ценофлор класів піонерної рослинності України

Table 3. Jaccard indices of the flora of newly formed habitats 
and coenofloras of the classes of pioneer vegetation of Ukraine

Мнемо-
коди

НЕУ AMM BID CAK CRI CRY FEV ISO COR

AMM 0,11

BID 0,16 0,09

CAK 0,06 0,44 0,06

CRI 0,05 0,32 0,04 0,39

CRY 0,02 0,08 0,02 0,15 0,11

FEV 0,27 0,34 0,10 0,17 0,17 0,03

ISO 0,16 0,11 0,39 0,05 0,04 0,05 0,12

COR 0,12 0,12 0,13 0,04 0,06 0 0,28 0,14

THE 0,08 0,25 0,05 0,25 0,23 0,17 0,15 0,06 0,05
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восьме міс ця відповідно займають Chenopodiaceae і 
Scrophulariaceae (по 21/3,7%). Дев'яте – Polygonaceae 
(19 ви дів, 3,4%). За вер шує де сят ку про від них ро ди-
на Lamiaceae – 17 ви дів (3%). 

На від мі ну від за галь но го роз по ді лу про від-
них ро дин це ноф лор кла сів піо нер ної рос лин-
ності Ук ра ї ни, в або ри ген ній фрак ції більш ви со-
кі по зи ції за йма ють Cyperaceae, Scrophulariaceae 
і Polygonaceae, представ ле ні в ос нов но му ба га-
то річ ни ка ми. Ниж чі так со но міч ні ран ги ма ють 
Lamiaceae і Chenopodiaceae, се ред яких ба га то ад-
вен тив них ви дів. 

У це ноф ло рах ок ре мих кла сів піо нер ної рос-
лин ності на ве де ні ро ди ни та кож є про від ни ми 
(табл. 4). Так, у біль шості ви щих син так со нів пер-
ша тріа да від по ві дає за галь но му роз по ді лу. Знач но 
від різ ня єть ся вона у сис те ма тич но му спек трі це-
ноф ло ри кла су Isoëto-Nanojuncetea, у якій про від ні 
по зи ції за йма ють ро ди ни Cyperaceae i Polygonaceae.

Ана ліз по діб ності або ри ген них фрак цій цено-
флор кла сів піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни за кое-
фі ці єн та ми Жак ка ра (табл. 5) вия вив їх ній роз по-
діл між п'ятьма ден д ри та ми, які від по ві да ють ок ре-
мим класте рам або їх нім гру пам (рис. 3).

Пер ші два класте ри, як і у від по від ній ден д ро-
гра мі за за галь ним ви до вим скла дом, фор му ють 
або ри ген ні фрак ції це ноф лор уг ру по вань алю-
ві аль них піс ків і пі ща них сте пів (рис. 3). Роз по-

Staticetea) та за со ле них при морських і кон ти-
нен таль них ді ля нок (Therosalicornietea, Crypsietea 
aculeatae). У цьо му класте рі ви ді ляють ся дві під-
гру пи (рис. 2). Пер ша представ ле на фло рою еко то-
пів морських уз бе реж і ха рак те ри зу єть ся най біль-
шим зна чен ням кое фі ці єн та по діб ності (табл. 3). 
Дру га – ре пре зен тує фло ру за со ле них еко то пів, із 
дещо ниж чи ми зна чен ня ми кое фі ці єн та Жак ка ра 
(табл. 3). П'ятий кластер фор мує фло ра це но зів уз-
бе реж кон ти нен таль них во дойм, зок ре ма Bidentetea 
та Isoëto-Nanojuncetea. Кое фі ці єнт Жак ка ра для цих 
кла сів най ви щий – 0,39.

Для оцін ки або ри ген но го ядра це ноф лор кла-
сів піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни про ве де но 
до слі джен ня їх ніх від по від них фрак цій, які на-
ра хо ву ють 560 ви дів з 252 ро дів та 70 ро дин. За 
ана лізом де ся ти про від них ро дин, на пер шому 
міс ці родина Asteraceae, яка на ра хо вує 87 ви дів 
(15,5% їхньої за галь ної чи сель ності) в або ри ген-
ній фрак ції це ноф лор кла сів піо нер ної рос лин-
ності. На дру го му  – Poaceae з 83 видами (14,8%). 
Пер шу тріа ду ро дин за вер шує Caryophyllaceae, яка 
представ ле на 46 ви да ми (8,2%). Чет вер те та п'яте 
міс ця в або ри ген ній фрак ції це ноф лор кла сів піо-
нер ної рос лин ності Ук ра ї ни за йма ють ти по ві для 
арид них те ри то рій ро ди ни Brassicaceae (26 види, 
4,6%) та Fabaceae (23/4,1%) від по від но. На шос-
тому місці ро ди на Cyperaceae (22/3,9%). Сьо ме та 

Таблиця 4. Розподіл десяти провідних родин аборигенної фракції по класах піонерної рослинності України
Table 4. Distribution of leading families of the aboriginal fraction among classes of pioneer vegetation of Ukraine  

Родина
Клас

AMM BID CAK CRI CRY FEV ISO COR THE

Asteraceae
13

17,8%
7

7,8%
5

16,7%
5

11,6%
3

18,8%
56

20,6%
7

6,7%
27

18,4%
7

9,7%

Poaceae
15

20,5%
17

18,3%
10

33,3%
9

20,9%
7

43,8%
44

16,2%
15

14,3%
26

17,7%
14

19,4%

Caryophyllaceae
4

5,5%
–

3
10,0%

– –
29

10,7%
1

1,0%
19

12,9%
6

8,0%

Brassicaceae
6

8,2%
6

6,7%
2

6,7%
3

7,0%
–

14
5,1%

4
3,8%

3
8,2%

3
4,2%

Fabaceae
1

1,4%
– –

3
7,0%

–
12

4,4%
4

3,8%
5

3,4%
1

1,4%

Cyperaceae
1

1,4%
5

5,6%
1

3,3%
–

1
6,3%

4
1,5%

14
13,3%

4
2,7%

2
2,8%

Chenopodiaceae
6

8,2%
–

2
6,7%

3
7%

1
6,3%

6
2,2%

–
1

0,7%
19

26,4%

Scrophulariaceae
2

2,7%
4

4,4%
1

3,3%
– –

12
4,4%

5
4,8%

5
3,4%

1
1,4%

Polygonaceae
2

2,7%
6

6,7%
1

3,3%
– –

7
2,6%

9
8,6%

5
3,4%

2
2,8%

Lamiaceae
2

2,7%
2

2,2%
– – –

11
4,0%

3
2,9%

6
4,1%

–



428 Ukr. Bot. J., 2017, 74(5)

діл ти по ло гіч них флор Koelerio-Corynephoretea 
canescentis та Festucetea vaginatae між різ ни ми ден-
д ри та ми ще раз під твер джує фло ристич ну ві до-
крем ле ність та еко ло гіч ну са мостій ність на зва них 
кла сів. Або ри ген ні фрак ції це ноф лор уг ру по вань 
при морських і кон ти нен таль них за со ле них те ри то-
рій (Crypsietea aculeatae, Therosalicornietea), а та кож 
еко то пів морських уз бе реж (Ammophiletea, Cakiletea 
maritimae, Crithmo-Staticetea) ма ють най ви щі зна-
чен ня кое фі ці єн та Жак ка ра, є най більш по діб ни-
ми за ви до вим скла дом і об'єднані в ок ре му гру пу 
класте рів, що сла бко ди фе рен ці йо ва ні між со бою. 
Чет вер тий і п'ятий ден д ри ти фор му ють або ри ген-
ні фрак ції ти по ло гіч них флор кла сів Bidentetea та 

Isoëto-Nanojuncetea, які у по рів нян ні із за галь ним 
роз по ді лом утво рю ють са мостій ні класте ри. 

Ви снов ки

Фло ра но во ут во ре них еко то пів Ук ра ї ни на ра хо вує 
1690 ви дів су дин них рос лин, що на ле жать до 104 
ро дин і 584 ро дів. Це ноф ло ри кла сів піо нер ної рос-
лин ності Ук ра ї ни за га лом вклю ча ють 844 види із 80 
ро дин і 338 ро дів. До де ся ти про від них ро дин в обох 
гру пах від но сять ся Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, 
Fabaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Lamia-
ceae, Apiaceae, Scrophulariaceae i Polygonaceae. Та кий 
роз по діл вка зує на се ред зем но морський ха рак тер 
до слі дже них флор. Ана ліз або ри ген ної фрак ції це-
ноф лор кла сів піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни, яка 
представлена 560 ви дами з 252 ро дів та 70 ро дин, 
до зво ляє зро би ти ви сно вок про їх ній зв'язок та кож 
із бо ре аль ни ми цен тра ми ви до ут во рен ня. От ри ма-
ні спів від но шен ня між ро ди на ми, ро да ми й ви да ми 
фло ри но во ут во ре них еко то пів вка зу ють на особ-
ли вості ор га ні за ції та ди фе рен ціа ції до слі дже них 
флор, а та кож ві доб ра жа ють своє рід ність фі зи ко-
гео гра фіч но го се ре до ви ща та ви со ку флук туа цій ну 
ак тив ність еко ло гіч них про це сів.

Роз гля ну ті від мін ності та ви яв ле ні взає мо за-
леж ності з ви со ким сту пе нем дос то вір ності мож на 
при йня ти як ета лон для оцін ки при род ної ди на мі-
ки піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни.

Таблиця 5. Коефіцієнти Жаккара для аборигенних фракцій 
ценофлор класів піонерної рослинності України

Table 5. Jaccard indices for the aboriginal fractions of the 
coenofloras  of pioneer vegetation of Ukraine

Мнемо-
коди

AMM BID CAK CRI CRY FEV ISO COR

BID 0,03

CAK 0,29 0,02

CRI 0,16 0,02 0,22

CRY 0,06 0,02 0,12 0,07

FEV 0,19 0,02 0,08 0,08 0,02

ISO 0,03 0,22 0,02 0,01 0,04 0,04

COR 0,06 0,03 0,02 0,02 0 0,17 0,04

THE 0,14 0,02 0,11 0,11 0,11 0,07 0,04 0,01

Рис. 3. Ден д ро гра ма по діб-
ності або ри ген ної фрак ції 
це ноф лор класів піо нер ної 
рос лин ності Ук ра ї ни за ви-
до вим скла дом 

Fig. 3. Similarity dendrogram 
of the aboriginal fraction of 
coenofloras of the classes 
of pioneer vegetation of 
Ukraine according to species 
composition
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Ду би на Д.В., Дво рецький Т.В.,Ємель я но ва С.М., Дзю-
ба Т.П., Ти мо шен ко П.А. Сис те ма тич на струк ту ра це ноф-
лор кла сів піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни. Укр. бот. журн., 
2017, 74(5): 421–430.

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

Про ана лі зо ва но сис те ма тич ну струк ту ру фло ри но во-
ут во ре них еко то пів, яка на ра хо вує 1690 ви дів су дин них 
рос лин, що на ле жать до 104 ро дин і 584 ро дів, і це ноф-
лору кла сів піо нер ної рос лин ності Ук ра ї ни, ре пре зен-
то ва ну 844 ви да ми із 80 ро дин і 338 ро дів. Ус та нов ле но, 
що по діб ність флор обох груп за кое фі ці єн том Жак ка ра 
скла дає 0,28. Пе ре важ на біль шість ви дів фло ри но во-
ут во ре них еко то пів Ук ра ї ни та це ноф лор кла сів піо-
нер ної рос лин ності на ле жить до від ді лу Magnoliophyta. 
Су дин ні спо ро ві та го ло на сін ні в обох гру пах ві ді гра-
ють не знач ну роль. Де сять про від них ро дин, до яких 
на ле жать Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae, 
Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae, 
Scrophulariaceae i Polygonaceae, об'єднують 63,2% ви дів 
на но во ут во ре них еко то пах та 66,3% – у піо нер них уг-
ру по ван нях. По да но ана ліз ро дин них спек трів за кла-
са ми піо нер ної рос лин ності. Вста нов ле но фло ристич ні 
спів від но шен ня, які вка зу ють на мо ло дий іс то рич ний 
вік від по від них флор та ві доб ра жа ють своє рід ність фі-
зи ко-гео гра фіч но го се ре до ви ща, зок ре ма ви со ку флук-
туа цій ну ак тив ність еко ло гіч них про це сів. До слі дже но 
аборигенну фракцію, яка на ра хо вує 560 ви дів, що на ле-
жать до 252 ро дів та 70 ро дин. Про ана лі зо ва но по діб ність 
ви до во го скла ду фло ри но во ут во ре них еко то пів, це ноф-
лор кла сів піо нер ної рос лин ності та їх ніх або ри ген них 
фрак цій за кое фі ці єн том Жак ка ра. 

Ключові слова: фло ра, це ноф ло ра, сис те ма тич на струк-
ту ра, піо нер на рос лин ність, Ук ра ї на

Дубына Д.В., Дво рец кий Т.В., Емель я но ва С.Н., Дзю-
ба Т.П., Ти мо шен ко П.А. Сис те ма ти че ская струк ту ра 
це ноф лор клас сов пио нер ной рас ти тель ности Украины.         
Укр. бот. журн., 2017,74(5): 421–430.

Инсти тут бо та ни ки им. Н.Г. Хо лод но го НАН Ук раи ны,  
ул. Те ре щен ков ская, 2, Киев 01004, Ук раи на

Про ана ли зи ро ва на сис те ма ти че ская струк ту ра фло ры 
новообразованных эко то пов, ко то рая на счи ты ва ет 1690 
ви дов со су дистых рас те ний, от но ся щих ся к 104 се мейст-
вам и 584 ро дам, и це ноф лор клас сов пио нер ной рас ти-
тель ности Ук раи ны, представ лен ной 844 ви да ми из 80 
се мейств и 338 ро дов. Ус та нов ле но, что сходст во обе их 
групп по ко эф фи ци ен ту Жак ка ра состав ля ет 0,28. По-
дав ляю щее боль шинст во ви дов фло ры но во об ра зо ван-
ных эко то пов Ук раи ны и це ноф лор клас сов пио нер ной 
рас ти тель ности от но сит ся к от де лу Magnoliophyta. Со су-
дистые спо ро вые и го ло се мен ные в обе их груп пах иг ра ют 
не зна чи тель ную роль. Де сять ве ду щих се мейств, к ко то-
рым от но сят ся Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae, 
Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae, 
Scrophulariaceae и Polygonaceae, объ е ди ня ют 63,2% ви дов 
на но во об ра зо ван ных эко то пах и 66,3% – в пио нер ных 
со об щест вах. Да ет ся ана лиз спек тров ве ду щих се мейств 
по клас сам пио нер ной рас ти тель ности. Ус та нов ле ны 
фло ристи че ские со от но ше ния, которые ука зы ва ют на 
мо ло дой ис то ри че ский воз раст со от ветст вую щих флор 
и от ра жа ют свое об ра зие фи зи ко-гео гра фи че ской сре ды, 
в част ности вы со кую флук туа ци он ную ак тив ность эко-
ло ги че ских про цес сов. Исследована аборигенная фрак-
ция, которая насчитывает 560 ви дов из 252 ро дов и 70 
се мейств. Про ана ли зи ро ва ны сходст во ви до во го соста ва 
фло ры но во об ра зо ван ных эко то пов, це ноф лор клас сов 
пио нер ной рас ти тель ности и их або ри ген ных фрак ций 
по ко эф фи ци ен ту Жак ка ра.

Ключевые слова: фло ра, це ноф ло ра, сис те ма ти че ская 
струк ту ра, пио нер ная рас ти тель ность, Ук раи на
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Гриби і грибоподібні організми

Fungi and Fungi-like Organisms

© О.Ye. KHODOSOVTSEV, V.V. DARMOSTUK, 2017

Introduction

Collemopsidium Nyl. (Xanthopyrenaceae) is  a paraphyletic 
genus within the recently described order Collemopsidales 
(Pérez-Ortega et al., 2016) characterized by pseudothecia 
with fissitunicate asci, paraphysoids, pale lower part of 
the ascomatal walls, two-celled hyaline ascospores and 
association with various genera of cyanobacteria, and 
rarely with green algae. Most of its species grow within 
colonial algal crusts, e.g. Collemopsidium iocarpum in 
terrestrial Xanthocapsa (Grube, 2005), C. chlorococcom 
in terrestrial chlorococcoid green algae (Aptroot, Boom, 
1998), or on seaweed branches, e.g. C. pelvetiae on marine 
Pelvetia (Kohlmeyer et al., 2004). This association is 
named as "borderline lichens" (Kohlmeyer et al., 2004); 
however, we prefer the term "algicolous" fungi (Brackel, 
2015). According to recent studies (Pérez-Ortega et al., 
2016), the molecular marine clade of Collemopsidium 
must be separated in a different genus. Poorly known 
terrestrial species, including Collemopsidium iocarpum 
(type species of the genus), form association with different 
genera of saxicolous or terricolous cyanobacteria, but not 
with Nostoc. Recently, we collected Nostoc films with 
some unknown Collemopsidium, which is described here 
as a species new for science.

Materials and methods

Specimens were examined using standard light micros-
copy techniques with LOMO microscopes (MBS–1, 
Micromed–2). Microscopical examination was done 
in water, 10% KOH (K), Lugol's iodine, directly (I) or 
after KOH pretreatment (K/I). We measured its in water 
to 0.25 μm accuracy for ascospores, asci and ascomatal 
cells, and to 5 μm accuracy for ascomata. Measurements 
are given as (min–)mean– SD–mean+SD(–max). 
Photographs were taken with a Levenhuk C510 NG 
camera. All examined specimens are deposited in the 
Lichenological Herbarium of Kherson State University 
(KHER).

Results and discussion

Collemopsidium kostikovii Khodos. & Darmostuk sp. nov. 
(Figure).

MycoBank 822993
D i a g n o s i s. Morphologically similar to  

Collemopsidium iocarpum, but differs by its not 
widening ostiole and association with terricolous 
Nostoc cyanobacteria.

Ty p e: Ukraine. Poltava Region. Semenivsky district, 
near Obolon village, saline soil, on Nostoc, 49°33'02.17'' N, 
32°51'35.8'' E, 3 May 2016, A. Khodosovtsev & 
V. Darmostuk (KHER 9867 – Holotype).

doi: 10.15407/ukrbotj74.05.431

Collemopsidium kostikovii sp. nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae), 
a new algicolous fungus on terricolous Nostoc crust from Ukraine
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Khodosovtsev O.Ye., Darmostuk V.V. Collemopsidium kostikovii sp. nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae), a new algicolous 
fungus on terricolous Nostoc crust from Ukraine. Ukr. Bot. J., 2017, 74(5): 431–434.

Abstract. Collemopsidium kostikovii Khodos. & Darmostuk sp. nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae) is described as a 
new for science species of algicolous fungi. The new species is characterized by pseudothecia fully immersed in algal crust, 
(80–)90–170(–200) μm wide, not widening ostiole, 10–20 μm diam., 8-spored asci and 1-septate hyaline ascospores, (14.8–)16–
19.6(–23) × (6.3–)6.4–7.8(–9.0) μm. It is morphologically similar to C. iocarpum, but differs by its not widening ostiole and 
association with terricolous cyanobacterial crust with dominant Nostoc muscorum.

Keywords: Nostoc, Pyrenocollema, saline soil, Poltava Region



432 Ukr. Bot. J., 2017, 74(5)

Morphology of Collemopsidium kostikovii (all from the holotype): a – section through ascomata (scale 100 μm); b – upper part of 
ascomatal wall (scale 50 μm); c – ostiole (scale 20 μm); d – periphysoids (scale 10 μm); e, f – asci (scale 10 μm); g – ascospores 
(scale 15 μm)
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et al., 2004). Collemopsidium angermannicum (Degel.) 
A. Nordin differs by longer asci (up to 100 μm long vs. 
up to 65 μm long) and slightly larger ascospores (17– 
26 × 6–12 μm vs. 14.8–23 × 6.3–9 μm in C. kostikovii) 
and is lichenized with saxicolous cyanoprocaryota 
(Khodosovtsev, 2007). Pyrenocollema epigloea (Nyl.) 
R.C. Harris and Magmopsis pertenella Nyl. are 
algicolous on Nostoc-like cyanobacteria. Both species 
differ from C. kostikovii by uniformly brown pigmented 
in upper and lower parts of the ascomatal wall (Grube, 
2005). Moreover, M. pertenella has narrow ascospores 
(5–6 μm thick vs. 6.3–9 μm thick in C. kostikovii).
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Vegetative hyphae hyaline, c. 1.5–2.5 μm thick, 
intermingled with terricolous colonies of Nostoc, 
haustoria not observed. Pseudothecia fully immersed in 
algal crust, grouped in small areas, globose to broadly 
ellipsoid, (80–)90–170(–200) μm [n = 11] wide; 
ostiole not widening, c. 10–20 μm diam; involucrellum 
absent; pseudothecial wall composed of isodiametric 
cells, irregularly arranged and more or less wavy in 
section, 5–20 μm thick, in upper part medium brown,  
(10–)15–17(–22) μm [n = 10 ] thick, with brown pigment 
deposed mostly in the intercellular spaces, sometimes 
finely granular, in lower part hyaline to light brown, 
(5–)7–8(–10) μm [n = 10] thick, cells c. 5–7(–10) × 
2–3.5 μm. Hamathecium composed of rare filamentous, 
branched and anastomosing cellular paraphysoids,  
c. 2–2.5(–3.0) μm thick; periphysoids fine developed 
in upper part of ascomata, c. 25–35 × 2–2.5 μm. Asci 
bitunicate, (40–)57–51(–65) × (10–)13–17(–18) μm 
[n = 15], endotunica thickened in the upper half of the 
ascus, 8-spored. Ascospores hyaline, straight to slightly 
curved, smooth, 1-septate, (14.8–)16–19.6(–23) × 
(6.3–)6.4–7.8(–9.0) μm [n = 25], constricted at the 
septum and broader upper cell, cells with 1–3 oil drops. 
Pycnidia not observed.

E t y m o l o g y. The epithet "kostikovii" honors 
the Ukrainian algologist Professor Igor Kostikov, a 
participant of our lichenological excursions, who 
indicated a biotope with a new species.

E c o l o g y. The species grows on Nostoc cf. 
muscorum C. Agardh ex Bornet & Flahault crust on salt 
soil with lichenized species Enchylium tenax and young 
squamules of 'Collema' sp. infected by lichenicolous 
Pronectria diplococca.

N o t e s. Collemopsidium kostikovii is similar to 
C. iocarpum Nyl., but the last one differs by widening 
disk-like ostiole (60–120 μm diam. vs. 10–20 μm diam. 
in C. kostikovii) and association with saxicolous  Xanthocapsa 
cyanobacteria (Grube, 2005). C. subarenisedum (G. Salisb.) 
Coppins & Aptroot has ascospores of similar size, but differs 
by lichenized immersed whitish or ashy grey thallus, 
longer asci (70–100 μm long vs. 40–65 μm long in 
C. kostikovii) and interacted with cells of the calcicolous 
cyanobacteria Hyella (Smith et al., 2009). Poorly 
known terricolous C. argilospilum (Nyl.) Coppins & 
Aptroot has semi-immersed ascomata, grows on inland 
wet sand banks with unknown cyanobacteria (Smith 
et al., 2009). The known in Ukraine Collemopsidium 
halodytes (Khodosovtsev, Redchenko, 2002) and other 
marine taxa differ by developed involucrellum (Mohr 
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Ходосовцев А.Е.1, Дармостук В.В.1, 2 Collemopsidium 
kostikovii sp. nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae) – 
новый вид альгофильных грибов на эпигейной корке Nostoc 
из Украины. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 431–434.
1Херсонский государственный университет 
ул. Университетская, 27, Херсон 73000, Украина
2Национальный природный парк "Нижнеднепровський" 
ул. Петренко, 18, Херсон 73000, Украина

Впервые для науки описан альгофильный гриб 
Сollemopsidium kostikovii Khodos. &  Darmostuk 
sp. nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae). 
Он характеризуется углублёнными в водоро-
слевою корку псевдотециями (80–)90–170 
(–200) μm в диам., не расширенной остиолярной частью 
10–20 μm в диам., 8-споровыми сумками и двухклеточ-
ными бесцветными аскоспорами, (14,8–)16–19,6(–23) × 
(6,3–)6,4–7,8(–9,0) μm. Новый вид морфологически 
близок к С. iocarpum, однако отличается узким выво-
дным отверстием и ассоциацией с почвенными циано-
бактериями Nostoc muscorum.

Ключевые слова: Nostoc, Pyrenocollema, солончаки, 
Полтавская область

Ходосовцев О.Є.1, Дармостук В.В.1, 2 Collemopsidium 
kostikovii sp. nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae) – 
новий вид альгофільних грибів на епігейній кірці Nostoc з 
України. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 431–434.
1Херсонський державний університет 
вул. Університетська, 27, Херсон 73000, Україна
2Національний природний парк "Нижньодніпровський" 
вул. Петренка, 18, Херсон 73000, Україна

Уперше для науки описано альгофільний гриб Col-
lemopsidium kostikovii Khodos. & Darmostuk sp. 
nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae). Він ха-
рактеризується псевдотеціями (80–)90–170 
(–200) μm у діам., які повністю занурені у водоростеву 
кірку, не розширеною остіолярною частиною 10–20 μm  
у діам., 8-споровими сумками та двоклітинними безбарв-
ними аскоспорами, (14,8–)16–19,6(–23) × (6,3–)6,4–7,8 
(–9,0) μm. Новий вид морфологічно подібний до  
C. iocarpum, але відрізняється вузьким вивідним отвором 
та асоціацією з ґрунтовими ціанобактеріями Nostoc mus-
corum. 

Ключові слова: Nostoc, Pyrenocollema, солончаки, 
Полтавська область
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Вступ

За бруд нен ня ат мо сфер но го по віт ря є од ні єю з най-
важ ли ві ших еко ло гіч них про блем в Ук ра ї ні. Його 
дже ре ла ми є, перш за все, про ми сло ві під при ємст-
ва, ав то мо біль ний і за ліз нич ний транс порт, те п ло-
ві елек тростан ції та сільське гос по дарст во. Се ред 
ре чо вин, що за бруд ню ють по віт ря, ос нов ни ми є 
ді ок сид сір ки, оки си вуг ле цю, сір ко во день, амі ак, 
а та кож пил, що міс тить твер ді час тин ки це мен ту, 
ме та лів, слан ців, кам'яного ву гіл ля і вап на. Всі ці 
ре чо ви ни, пот ра п ляю чи в ат мо сфер не по віт ря, не-
га тив но впли ва ють на здо ров'я лю ди ни і стан рос-
лин них ор га ніз мів. Так, ді ок сид сір ки ток сич ний 
для рос лин і при зво дить до руй ну ван ня хло ро фі лу. 
У лю ди ни при вди хан ні він ура жає верх ні ди халь-
ні шля хи. Мо но ок сид вуг ле цю ви кли кає ін ток си-
ка цію ор га ніз му лю ди ни і упо віль нює фо то син тез 
у рос лин, галь мую чи їх ній ріст, і зни жує вро жай-
ність. У них та кож зни жу єть ся стій кість до різ них 
хво роб і не спри ят ли вих фак то рів нав ко лишньо го 
се ре до ви ща, що при зво дить до їхньої за ги бе лі.

Для за без пе чен ня кон тро лю над ста ном ат мо-
сфер но го по віт ря ви ко ристо ву ють ся різ ні ме то-
ди еко ло гіч но го мо ні то рин гу. Пер шу гру пу та ких 
скла да ють фі зи ко-хі міч ні ме то ди з ви ко ристан ням 
при ла дів, що до зво ля ють точ но від слід ко ву ва ти 
ди на мі ку кон цен тра цій ток сич них ре чо вин в ат мо-
сфер но му по віт рі різ ни ми шля ха ми. Од нак ці ме-

то ди ма ють не до лі ки, зок ре ма пот ре бу ють знач них 
ви трат на склад ну апа ра ту ру. Крім того, дані фік-
су ють ся без по се редньо на мо мент са мо го ви мі рю-
ван ня, і для їхньо го ви ко ристан ня не об хід но про-
во ди ти пос тій ний мо ні то ринг (Kondratyuk, 2008). 

Дру гу гру пу ста нов лять біо ін ді ка цій ні ме то-
ди, за сно ва ні на ви ко ристан ні жи вих ор га ніз мів 
як ін ди ка то рів ста ну нав ко лишньо го се ре до ви ща 
(Martyn, 1984). Од ним із пріо ри тет них біо ін ді ка-
цій них ме то дів мо ні то рин гу ат мо сфер но го за-
бруд нен ня є лі хе но ін ди ка ція. Вона ба зу єть ся на 
знан ні біо ло гії епі фіт них ли шай ни ків (Hromakova, 
2005), які реа гу ють на змі ни якіс но го скла ду по-
віт ря й мік ро клі ма тич них умов, в яких вони рос-
туть. Такі ли шай ни ки чут ли ві на віть до най ниж чих 
кон цен тра цій ба гатьох ре чо вин, що за бруд ню ють 
ат мо сфер не по віт ря (Kondratyuk, 1999). Ме тод лі-
хе но ін ди ка ції є ви со ко ін фор ма тив ним, до зво ляє 
у ко рот кий тер мін оці ни ти стан ат мо сфер но го по-
віт ря, має знач ні пе ре ва ги над інст ру мен таль ни ми 
ме то да ми (Kondratyuk, 1994, 1999, 2008), до зво ляє 
швид ко й не до ро го про во ди ти еко ло гіч ний мо ні-
то ринг (Kondratyuk, Virchenko, 1991; Kondratyuk 
et al., 1991, 1993; Khodosovtsev, 1995; Zelenko, 1999; 
Nekrasenko, Bayrak, 2002).

Лі хо ін ди ка цій ні до слі джен ня вже про во ди ли-
ся в ма лих міс тах та се ли щах місько го типу (смт) 
Ки ївської обл. (Shershova, 2017). Вони зна хо дять-
ся під впли вом ан тро по ген но го на ван та жен ня, що 
роз по всю джу єть ся на них від об лас них цен трів, де 
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місті Quercus robur L. і Tilia cordata Mill., які мають 
близькі фізико-хімічні характеристики кори. 

У разі від сут ності на ді лян ках цих ви дів фо-
ро фі тів до слі джу ва ли де ре ва Quercus rubra L., 
Acer platanoides L., A. saccharum Marshall і Aesculus 
hippocastanum L. Вив чен ня ли шай ни ко во го по кри-
ву про во ди ли на пря мостоя чих, не за ті не них де ре-
вах, пе ре важ но з пів ден но го боку стов бу ра, від його 
ос но ви до 2 м над рів нем ґрун ту (Hromakova, 2005). 

У до слі джен ні була ви ко риста на стан дарт на 
кла си фі ка ція ін ди ка тор них ви дів, за про по но ва на 
для ін ших міст Ук ра ї ни (Kondratyuk, 2008). Час-
то та тра п лян ня кож но го виду ви зна ча лась як від-
но шен ня кіль кості де рев, де було ви яв ле но да ний 
вид, до за галь ної кіль кості всіх до слі дже них де рев 
на ді лян ці. Пі сля об роб ки от ри ма них да них ви д і  ле-
но три кла си час то ти тра п лян ня: 0–10%; 10–30%; 
по над 30% (Shershova, 2016). 

От ри ма ні ре зуль та ти обробляли статистично 
за до по мо гою про гра ми Microsoft Excel 2010. Для 
скла дан ня карт і ві зуа лі за ції просто ро во го роз мі-
щен ня от ри ма них ре зуль та тів ви ко ристо ву ва ли 
пов но функ ціо наль ний па кет 3D ві зуа лі за ції карт 
і по верх не во го мо де лю ван ня Surfer 10. GPS-ко ор-
ди на ти фік су ва ли за до по мо гою про гра ми My GPS 
Coordinates 1.74.

Для кіль кіс ної оцін ки за бруд нен ня по віт ря ви-
ко р и с то  в у ва ли кла сич ний ін декс чис то ти по віт ря 
Ле Блан ка і Де Слу ве ра (IAP) (Kondratyuk, 2008; 
Shershova, 2017). Ін дек си Qi роз ра хо ву ва ли ся для 68 
ви дів ли шай ни ків за ре зуль та та ми об роб ки да них 
33 проб них ді ля нок.

Межі різ них зон ви ді ля ли ся від по від но до різ них 
зна чень IAP (Dymytrova, 2008a, b): 
1. дуже за бруд не на 0 < IAP <6,0;
2. се редньо за бруд не на 6,1 < IAP < 15,6;
3. слаб ко заб руд не на 15,7 < IAP < 25,2;
4. не за бруд не на 25,3 < IAP <82,0.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

У ре зуль та ті про ве де них польо вих до слі джень у 
Фас то ві ви яв ле но 68 ви дів епі фіт них ли шай ни ків. 
З них 19 ви дів є ін ди ка тор ни ми (5 ви дів ли шай ни-
ків-ін ди ка то рів пи ло во го й ки слот но го за бруд нен-
ня, 4 види з ви со кою чут ли вістю до за бруд нен ня 
по віт ря, 10 – із се редньою).

Гру па ви дів-ін ди ка то рів ки слот но го й пи ло во-
го за бруд нен ня у смт Фас тів складається з 5 ви дів: 
Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg, Lepraria 
incana (L.) Ach., Xanthoria parietina (L.) Beltr., 

зо се ре дже ні про ми сло ві під при ємст ва і транс порт-
ні вуз ли ре гіо ну. При цьо му в міс тах-су пут ни ках 
склав ся свій уні каль ний мік ро клі мат і є свої умо ви, 
що та кож ви зна ча ють стан по віт ря но го се ре до ви ща. 

Се ли ще місько го типу Фас тів (Ки ївська обл.) 
зна хо дить ся в ба сей ні р. Ір пінь і роз та шо ву єть ся на 
од ній з її при ток – р. Уна ві. Пло ща міс та ста но вить 
43 кв. км. Те ри то рі єю міс та про ті кає кіль ка струм-
ків, що впа да ють у р. Уна ва. В ме жах міс та зна хо-
дить ся во до схо ви ще й Сні гу рівський ста вок. Клі-
мат Фас то ва по мір но кон ти нен таль ний, м'який, з 
дос тат нім зво ло жен ням. За 65 км на схід від міс та 
знахо дить ся Три пільська ТЕС, яка є най біль шим 
за бруд ню ва чем ат мо сфер но го по віт ря в Ки ївській 
об лас ті. У міс ті та його ра йо ні пе ре ва жа ють за хід ні 
віт ри (Likarchuk, 2001). 

Фас тів є ве ли ким за ліз нич ним транс порт ним 
вуз лом, який при ймає па са жи рів при місько го й 
да ле ко го спо лу чен ня. Крім того, тут що дня фор-
му ють ся й від прав ляють ся ван таж ні по їз ди. Че рез 
міс то про хо дять дві ре гіо наль ні тра си Р-19 Ка нів–
Фас тів та Р-4 Біла Церк ва–Ки їв.

На те ри то рії міс та зна хо дить ся ба га то про ми-
сло вих під при ємств, які ма ють від но шен ня до за-
ліз нич но го транс пор ту. Най біль ши ми з них є мо-
тор ва гон не депо Пів ден но-За хід ної за ліз ни ці та 
Ук ра їнський Дер жав ний центр за ліз нич них реф-
ри же ра тор них пе ре ве зень "Укр реф транс". Ос но ву 
про ми сло вості Фас то ва та кож скла да ють елек тро-
тех ніч ні ком па нії і під при ємст ва важ ко го ма ши-
но бу ду ван ня такі, як за во ди: га зо ма зут но го го ріл-
ча но го об лад нан ня "Фа кел", елек тро тер міч но го 
об лад нан ня "Елек тро на грі вач", тех ніч них ма сел 
"Арі ан", "Про мга зап па рат", ДП ВАТ "Ки ївський 
за вод ме та ло ви ро бів ім. Письмен но го" та за вод  
хі міч но го ма ши но бу ду ван ня "Чер во ний Жов-
тень". Та кож у міс ті пра цю ють за вод ПАО "Ело пак- 
Фас тів", за вод су хих бу ді вель них су мі шей Kreisel, 
пив за вод ДП ЗАТ "Обо лонь" ("Пи во вар ня Зі бер-
та"), наф то ба за, дру кар ня "Юні вест-Принт", ком-
бі нат хлі бо про дук тів. 

Ма те ріа ли та ме то ди

Матеріали були зібрані протягом 2015–2016 рр. Для 
найбільш повного обліку епіфітних лишайників 
територія Фастова була поділена на квадрати зі 
стороною 1 км, які були досліджені за допомогою 
маршрутного методу. Всього було закладено 33 
ділянки, на яких дослідили майже 400 дерев різних 
видів. Для цього були обрані найпоширеніші у 
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них під при ємств. Xanthoria parietina – ніт ро філь ний 
вид, його при сут ність може свід чи ти про на яв ність 
за бруд нен ня спо лу ка ми азо ту.

Най біль ше про ек тив не по крит тя й час то та тра п-
лян ня Ph. orbicularis і L. hagenii спос те рі га ють ся на 
фо ро фі тах, які рос туть уз довж ав то мо біль ної тра си 
Біла Церк ва–Ки їв, що про хо дить че рез центр міс-
та, по бли зу за ліз нич ної гіл ки та про ми сло вих під-
при ємств. 

Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb і L. hagenii (Ach.) 
Ach. (рис. 1).

Phaeophyscia orbicularis є ін ди ка то ром пи ло во го 
за бруд нен ня, вид час то тра  п  л я  єть ся на проб них ді-
лян ках, при лег лих до ав то мо біль ної тра си або за ліз-
нич них ко лій. Ли шай ник Lepraria incana рос те пе-
ре важ но на кис лих субстра тах, Lecanora conizaeoides 
на ле жить до аци до філь них ви дів, L. hagenii – ши-
ро ко по ши ре ний на те ри то рії про мзон та за ліз нич-

Рис. 1. Поширення видів-індикаторів 
кислотного й пилового забруднення 
в смт Фастів

Fig. 1. Distribution of indicator species 
of acidic and dust pollution in Fastiv 
urban settlement

Рис. 2. Поширення кущистих 
лишайників з високою чутливістю 
до забруднення повітря в смт Фастів

Fig. 2. Distribution of highly sensitive 
fruticose lichen indicator species in 
Fastiv urban settlement
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Рис. 3. Поширення листуватих 
лишайників із середньою чутливістю 
до забруднення атмосферного 
повітря в смт Фастів

Fig. 3. Distribution of moderately 
sensitive foliose lichen indicator species 
in Fastiv urban settlement

Ли шай ник L. incana має ви со ку час то ту тра п лян-
ня в діб ро ві біля р. Уна ва по руч з ве ли ким ма си вом 
при ват но го сек то ра, і зви ча й ний для до сить ки сло-
го субстра ту (Kondratyuk, 2008). Міс це зна хо джен-
ня виду L. conizaeoides при уро че но до на са джень 
по бли зу ав то бус но го пар ку й ав то мо біль ної тра си 
Біла Церк ва–Ки їв. Цей ли шай ник ха рак тер ний 
для ланд шаф тів, що пе ре бу ва ють під силь ним ан-
тро по ген ним на ван та жен ням (Kondratyuk, Beznis, 

1990). Xanthoria parietina має ви со ку час то ту тра п-
лян ня вздовж за ліз ни ці та ав то мо біль ної тра си, а 
та кож у при ват но му сек то рі.

Гру па ку щистих ли шай ни ків, що ма ють ви со ку 
чут ли вість до за бруд нен ня ат мо сфер но го по віт-
ря, у Фас то ві містить 5 ви дів: Usnea hirta (L.) Weber 
ex F.H. Wigg., Evernia prunastri (L.) Ach., Ramalina 
farinacea (L.) Ach., R. pollinaria (Westr.) Ach. Най-
біль ші кіль кість ви дів, про ек тив не по крит тя й час-

Рис. 4. Зони різних рівнів 
забруднення повітря на основі 
індексу чистоти повітря Ле Бланка и 
де Слувера (IAP)

Fig. 4. Zones of different levels of air 
pollution based on index of atmospheric 
purity by Le Blanc & De Sloover (IAP)
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ли вості до за бруд нен ня по віт ря. Тим ча сом, на те-
ри то рії по ши ре но три види-ін ди ка то ри ки слот но-
го й пи ло во го за бруд нен ня. Їхня час то та тра п лян ня 
на дея ких проб них ді лян ках пе ре ви щує 30%. Так, 
по бли зу мо торо ва гон но го депо, за во ду "Фа кел" і в 
на са джен нях біля ре гіо наль ної ав то мо біль ної тра-
си Біла Церк ва–Ки їв час то та тра п лян ня ін ди ка-
то ра пи ло во го за бруд нен ня Phaeophyscia orbicularis 
пе ре ви щує 30%. На проб них ді лян ках по бли зу про-
ми сло вих під при ємств був зна йде ний ін ший вид-
ін ди ка тор пи ло во го за бруд нен ня – Lecanora hagenii 
з час то тою тра п лян ня до 10%. На ді лян ках, що зна-
хо дять ся між трьо ма гіл ка ми за ліз ни ці, роз та шо ву-
єть ся ма сив при ват но го сек то ра. Тут були зна йде ні 
Xanthoria parietina і Ph. orbicularis з час то тою тра п-
лян ня від по від но 10–30% та по над 30%. Ймо вір но, 
дже ре лом за бруд нен ня є за ліз нич ний транс порт 
(Lozhkyn, 2003; Tereshyna et al., 2006).

Слаб ко заб руд не на зона за ймає цен траль ну час-
ти ну міс та і простя га єть ся до його око лиць на пів-
ніч ний схід. Її пло ща ста но вить близько 28% всі єї 
те ри то рії міс та або 12 кв. км. Тут роз та шо ва ні ве-
ли кий ма сив при ват но го сек то ра, за вод хі міч но го 
ма ши но бу ду ван ня, меб ле ва фаб ри ка, наф то ба за, 
за вод елек тро тер міч но го об лад нан ня. На території 
по ряд з ли шай ни ка ми-ін ди ка то ра ми ки слот но го 
й пи ло во го за бруд нен ня ви яв ле но та кож чо ти ри 
представ ни ки се редньо чут ли вих до за бруд нен-
ня ат мо сфер но го по віт ря лис ту ва тих ли шай ни ків: 
Pleurosticta acetabulum, Melanohalea exasperatula, 
Parmelia sulcata та P. tiliacea з час то тою тра п лян-
ня до 30%. На дея ких проб них ді лян ках ці види 
представ ле ні тіль ки по оди но ки ми сла ня ми. Всі 
міс це зна хо джен ня цих ли шай ни ків-ін ди ка то рів 
при уро че ні до пар ків.

Не за бруд не на лі хе но ін ди ка цій на зона за ймає 
близько 38% усі єї те ри то рії Фас то ва або 16,3 кв. км. 
Най біль ша її пло ща зна хо дить ся на за хо ді міс та, де 
роз та шо ва на знач на кіль кість зе ле них ма си вів і 
від сут ні про ми сло ві під при ємст ва. Мен ша – у пів-
ніч ній і пів ден но-за хід ній час ти нах міс та і вклю-
чає ве ли кий ду бо во-со сно вий ма сив, при лег лий до 
во до схо ви ща, ліс на межі із за каз ни ком "Уро чи ще 
Уна ва" й те ри то рію при ват но го сек то ру, на якій є 
кіль ка став ків і стру мок. Для цієї зо ни ха рак тер-
на най біль ша кіль кість ви дів ли шай ни ків-ін ди ка-
то рів, що ма ють се ред ню та ви со ку чут ли вість до 
за бруд нен ня ат мо сфер но го по віт ря. Їхня час то та 
тра п лян ня й про ек тив не по крит тя, наприклад біля 
водосховища, вище, ніж на решті території міста. 

то та тра п лян ня цих ли шай ни ків спос те рі га ють ся в 
лі со во му ма си ві, при лег ло му до во до схо ви ща, та на 
кор до ні міс та з ланд шафт ним за каз ни ком за галь-
но дер жав но го зна чен ня "Уро чи ще Уна ва" (рис. 2). 
У цен траль ній час ти ні міс та ці ли шай ни ки не тра-
п ляють ся, за ви нят ком пар ків ім. Юрія Га га рі на й 
Мо ло діж но го, де за реєст ро ва но міс це зна хо джен ня 
Evernia prunastri з не ви со кою час то тою тра п лян ня.

Лис ту ва ті ли шай ни ки з се редньою чут ли вістю 
до за бруд нен ня ат мо сфер но го по віт ря шир ше роз-
по всю дже ні те ри то рією міс та (рис. 3).

Ця гру па ли шай н и ків міс тить 10 ви дів: 
Flavoparmelia caperata (L.) Ach., Hypogymnia 
physodes (L.) Nyl., H. tubulosa (Schaer.) Hav., 
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, 
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, M. exasperata 
(De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. 
Hawksw. & Lumbsch, Melanelixia glabratula (Lamy) 
Essl., M. subaurifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, 
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch., Parmelia 
sulcata Taylor, Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale i 
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch.

Їхнє по ши рен ня при уро че не до та ких зе ле них 
зон: лі со во го ма си ву біля во до схо ви ща, пар ків  
ім. Юрія Га га рі на та Мо ло діж но го, ма си ву лис тя-
них де рев у яру між ву ли ця ми Унавська й Со бор на, 
ста рих яб лу не вих са дів на око ли ці міс та. У ву лич-
них на са джен нях уз довж ав то мо біль них і за ліз нич-
них шля хів, а та кож у при бу дин ко вих скве рах і але-
ях ці ли шай ни ки прак тич но не тра п ляють ся. 

Пі сля об роб ки от ри ма них ре зуль та тів та роз-
ра хун ків ін дек су чис то ти по віт ря Де Слу ве ра і Ле 
Блан ка в смт Фас тів було ви яв ле но три лі хе но ін-
ди ка цій ні зони, які знач но ко ре лю ють із да ни ми 
кар ту ван ня по ши рен ня різ них ви дів ли шай ни ків-
ін ди ка то рів (рис. 4). 

Се редньо за бруд не на лі хе но ін ди ка цій на зона зай-
має близько 34% усі єї те ри то рії Фас то ва, її пло ща 
ста но вить при близ но 14,7 кв. км. Знач на час ти на 
цієї зо ни зна хо дить ся в до ли ні, по якій про ті кає 
р. Уна ва, у пів ден но-схід ній час ти ні міс та. Тут зо-
се ре дже на біль шість про ми сло вих під при ємств, 
зок ре ма: мо торо ва гон не депо Пів ден но-За хід ної 
за ліз ни ці, за во ди га зо ма зут но го го ріл ча но го об-
лад нан ня, су хих бу ді вель них су мі шей Kreisel, дру-
кар ня. На не ве ли кій відста ні за кіль це вою до ро гою 
зна хо дить ся міське сміт тєз ва ли ще, де пе ріо дич но 
від бу ва єть ся за го рян ня сміт тя. 

У ме жах цієї зо ни пов ністю від сут ні ли шай ни-
ки-ін ди ка то ри з ви со ким та се ред нім рів н я ми чут-
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Що сто су єть ся мож ли вості за не сен ня за бруд-
нюю чих ре чо вин зі схо ду, зок ре ма з Три пільської 
ТЕС, то, на нашу дум ку, це під при ємст во по міт но 
не впли ває на стан по віт ря в міс ті, ос кіль ки роз та-
шо ва не на до сить ве ли кій відста ні у на прям ку, про-
ти леж но му на прям ку пе ре ва жаю чих віт рів.

Ви снов ки

Ре зуль та ти лі хе но ін ді ка цій них до слі джень по ка-
зу ють, що у смт Фас тів най більш за бруд не ні зони 
ат мо сфер но го по віт ря роз та шо ва ні по бли зу скуп-
чен ня про ми сло вих під при ємств на пів дні міс та, 
за ліз нич но го вуз ла, ре гіо наль них ав то мо біль них 
трас з ін тен сив ним ру хом і не дос татньою кіль кістю 
зе ле них на са джень. 

Слаб ко заб руд не на зона част ко во при уро че на до 
зни же них ді ля нок рель є фу (до ли на р. Уна ва). Ймо-
вір но, ли шай ни ки тут зна хо дять ся під впли вом за-
бруд не них по віт ря них мас, які зно сять ся віт ром від 
різ них дже рел шкід ли вих ви ки дів і застою ють ся у 
до ли ні. Якщо дот ри му ва ти ся цієї точ ки зору, мож-
на при пус ти ти, що тут спос те рі га єть ся ку му ля тив-
ний вплив від ра зу де кіль кох дже рел за бруд нен ня 
ат мо сфер но го по віт ря, який част ко во ні ве лю єть ся 
за ра ху нок зе ле них на са джень. Крім того, на стан 
ат мо сфер но го по віт ря не га тив но може впливати і 
те, що на се лен ня в при ват но му сек то рі пе ріо дич но 
спа лює по бу то ве й са до ве сміт тя. 

Не за бруд не ні ді лян ки зна хо дять ся в зе ле них 
ма си вах, які по зи тив но впли ва ють на чис то ту ат-
мо сфер но го по віт ря, зок ре ма, у лі со во му ма си ві, 
при лег ло му до во до схо ви ща р. Уна ва, ма си ві ланд-
шафт но го за по від ни ка "Уро чи ще Уна ва", а та кож 
на пів ніч но му за хо ді міс та. 

У Фас то ві дея кі зе ле ні ма си ви ще збе рі га ють 
пев ні риси при род них еко то пів, на прик лад діб ро ва 
по бли зу во до схо ви ща. В той са мий час, від сут ність 
дос татньої кіль кості зе ле них на са джень у пів ден-
но-схід ній та схід ній час ти нах міс та, де роз та шо-
ва на ос нов на час ти на про ми сло вих під при ємств і 
транс порт них вуз лів, ви кли кає стур бо ва ність. Такі 
ді лян ки пот ре бу ють бла го ус т рою та озе ле нен ня. Це 
слід було б ура х у  ва ти при про ве ден ні ланд шафт них 
ро біт на те ри то рії міс та. 

По дя ки

Ав тор ви слов лює вдяч ність док то ру біо ло гіч них наук, 
про фе со ро ві С.Я. Кон д ра тю ку (Інсти тут бо та ні ки 
ім. М.Г. Хо лод но го) за до по мо гу у під го тов ці статті.
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Вступ

Гри би ши ро ко роз по всю дже ні у при ро ді й ві ді гра-
ють ви зна чаль ну роль у біо сфе рі (Deacon, 2006). 
Тра п ляють ся на рос лин них і тва рин них ор га ніз-
мах, у воді, ґрун ті, на від мер лих решт ках, си ро ви ні 
та про дук тах хар чу ван ня тощо. Перш за все, вони є 
ре ду цен та ми, і тому бе руть участь у ґрун то утво рю-
валь но му про це сі та кру го обі гу ре чо вин і енер гії в 
при ро ді. Чи ма ло ви дів є збуд ни ка ми чис лен них за-
хво рю вань рос лин, тва рин і лю ди ни. Гри би ві до мі 
та кож як сим бі он ти во до рос тей, ко мен са ли тва рин 
і як важ ли ва скла до ва час ти на мі ко риз них струк-
тур на ко ре нях на зем них рос лин. Знач на кількість 
гри бів є дже ре лом важ ли вих ре чо вин, ко рис них 
для лю ди ни, – ан ти біо ти ків, ві та мі нів, фер мен тів, 
ор га ніч них ки слот тощо. 

Су час на кла си фі ка ція гри бів роз роб ле на пе-
ре важ но на ос но ві вив чен ня зна йде них у при ро ді 
пло до вих тіл або куль ти во ва них у ла бо ра тор них 
умо вах ви дів. При цьо му поза ува гою за ли ша ють-
ся чис лен ні види гри бів, які роз ви ва ють ся в ґрун ті, 
від кла ден нях, воді, оса дах тощо. Такі ге те ро ген-
ні се ре до ви ща є час то ма ло дос туп ни ми, що уск-
лад нює без по се ред ні мік ро ско піч ні до слі джен ня 
(Arnold et al., 2000; O'Brien et al., 2005).

До не дав на на лі чу ва лось близько 98 тис. ви дів 
гри бів (Kirk et al., 2008), але ре аль на їхня різ но ма-
ніт ність за ли ша єть ся не ві до мою. На при кін ці ми-
ну ло го сто літ тя було ви слов ле не при пу щен ня про 
1,5 млн ви дів (Hawksworth, 1991, 2001), ос но ва не 
на екс т ра по ля ції кіль кості но вих ви дів, ви яв ле них 
на су хо доль них рос ли нах За хід ної Єв ро пи. Ба га-
то до слід ни ків вва жа ють, що ви дів гри бів знач но 
біль ше, ніж опи са но (O'Brien et al., 2005; Suh et al., 
2005). Так, лише за до по мо гою мо ле ку ляр но-ге не-
тич но го ана лі зу ДНК вмісту кишківника твер до-
кри лих із 27 ро дин, зі бра них у різ них гео гра фіч них 
ре гіо нах (із вра ху ван ням мор фо ло гіч них і ме та бо-
ліч них особ ли востей цих ко мах), було ви яв ле но 
650 ви дів од но клі тин них аско- і ба зи діо мі це тів, 
у т.ч. близько 200 не опи са них так со нів, що ста но-
вить 30% кіль кості опи са них ви дів (Suh et al., 2005). 
Се ред них до мі ну ють ас ко мі це ти, що брунь ку ють-
ся, з кла су Saccharomycetes, які спо рід не ні з ві до-
мим ви дом пе карських дріж джів S. cerevisiae Meyen 
ex E.C. Hansen. За да ни ми ав то рів, най біль ше ге-
но ти пів ки шеч них гри бів (близько 50) ви яв ле но в 
жу ків ро ди ни чорнотілок (Tenebrionidae) та гри бо-
ви ків (Erotylidae). 

За га лом ме тод мо ле ку ляр но-ге не тич но го ана лі-
зу віль ної ДНК з нав ко лишньо го се ре до ви ща, за по-
чат ко ва ний мік ро біо ло га ми ще у 80-х ро ках ми ну-
ло го сто літ тя (Olsen et al., 1986; Ogram et al., 1987), 
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ніз мів до ме та ге ном них обсте жень ці лих еко систем 
(eDNA metabarcoding), в т. ч. й для про гно зу ван-
ня просто ро вих і ча со вих мо де лей біо різ но ма ніт тя 
(Thomsen, Willerslev, 2015). 

Гри би в еко систе мах су хо до лу

У ХХІ ст. вив чен ня гриб них уг ру по вань за до по мо-
гою eDNA-ана лі зу на бу ло по ши рен ня. Дея кі мі-
ко ло ги до слі джу ва ли на яв ність і різ но ма ніт ність 
гриб них так со нів у ґрун ті та на рос ли нах з ме тою 
ви яв лен ня важ ли вих еко ло гіч них фак то рів, які 
впли ва ють на рос ли ни (Horton et al., 2001; Buchan 
et al., 2002; Vandenkoornhuyse et al., 2002). Інші вче-
ні зо се ре джу ва лись на вив чен ні різ но ма ніт ності 
ґрун то вих ев ка ріо тів (Lawley et al., 2004; Lesaulnier 
et al., 2008) та гри бів (Schadt et al., 2003; O'Brien 
et al., 2005) з ме тою пі знан ня склад ної струк ту ри 
їх ніх уг ру по вань. Ці на прям ки до слі джень за свід-
чи ли, що гри би є над зви чай но важ ли вою час ти-
ною ґрун то вих еко систем. На віть у зраз ках ґрун ту 
з Ан тарк ти ди част ка ге но ти пів гри бів у за галь ній 
масі од но клі тин них ев ка ріо тів (гри бів, во до рос тей 
та най прості ших) ста но вить близько 20% (Lawley 
et al., 2004), а в ґрун тах по мір но го клі ма ту част ка 
гри бів се ред усіх ор га ніз мів – 30% (Lesaulnier et al., 
2008).

Ви яв ле но та кож, що у зраз ках польо во го ґрун-
ту із різ них кон ти нен тів до мі ну ють представ ни-
ки від ді лу Ascomycota. Їхня част ка у за галь ній масі 
гри бів (4747 гриб них фі ло ти пів, які на ле жать до 
173 ро дин) становить 23–77% за леж но від типу 
ґрун ту та гео гра фіч ної зони (Prober et al., 2015). В 
ок ре мих ви пад ках пе ре ва жають гри би з від ді лів 
Basidiomycota та/або Zygomycota.

Тра ди цій но вва жа ло ся, що у по кри то му сні гом 
ґрун ті тун д ри не може бу ти ак тив них форм жит-
тя. Од нак за ме то дом ге не тич но го ана лі зу eDNA із 
зраз ків та ко го ґрун ту ви яв ле но оз на ки до сить ак-
тив ної та ди на міч ної жит тє ді яль ності чис лен них 
ви дів ас ко мі це тів, 40% яких були не ві до мі (Schadt 
et al., 2003). Ос тан ні утво рю ють два ве ли кі від га-
лу жен ня у фі ло ге не зі ас ко мі це тів. По даль ше вив-
чен ня од ні єї з цих груп ас ко мі це тів по ка за ло, що 
вони до сить роз по всю дже ні в ґрун тах різ них ре-
гіо нів Зем лі – від Пів ніч ної Аме ри ки і Єв ро пи до 
Авст ра лії (Porter et al., 2008). Ос кіль ки в до слі дже-
них зраз ках близько двох тре тин eDNA не вда ло-
ся іден ти фі ку ва ти че рез не дос тат ню кіль кість ма-
те ріа лу, було ви слов ле не при пу щен ня, що ре аль не 

вия вив ся над зви чай но ефек тив ним у вив чен ні як 
су час но го, так і давньо го біо різ но ма ніт тя на Зем лі. 
ДНК з нав ко лишньо го се ре до ви ща (environmental 
DNA, або eDNA) – це ДНК, яка може бу ти ви ді-
ле на із зраз ків ґрун ту, води, оса дів, льо ду чи по віт-
ря без по пе редньо го ви да лен ня будь-яких жи вих 
ор га ніз мів. Вона міс тить склад ну су міш клі тин ної 
(ге ном ної) та по за клі тин ної (де гра до ва ної в ре-
зуль та ті за ги бе лі клі тин та по даль шо го руй ну ван-
ня) ДНК різ них ор га ніз мів (Taberlet et al., 2012). За 
пев них умов eDNA різ но ма ніт них ор га ніз мів може 
за ли ша ти ся у дов кіл лі про тя гом до сить три ва ло го 
часу. На прик лад, у воді її пе рі од на пів роз па ду ста-
но вить лише кіль ка го дин (Paul et al., 1987, 1989) 
або тиж нів (Poté et al., 2009; Dejean et al., 2011; 
Thomsen et al., 2011, 2012), а в оса дах, ґрун тах і льо-
до ви ках вона мо же збе рі га тись на ба га то дов ше – 
від кіль кох ти сяч (Haile et al., 2007) до пів міль йо на 
ро ків (Willerslev et al., 2003, 2007). ДНК з нав ко-
лишньо го се ре до ви ща, особ ли во із дав ніх зраз ків, є 
над зви чай но фраг мен то ва ною та хі міч но змі не ною 
під дією різ но ма ніт них фі зич них, хі міч них і біо-
ло гіч них чин ни ків дов кіл ля (Willerslev et al., 2004; 
Deagle et al., 2006; Gilbert et al., 2007; Pietramellara 
et al., 2009; Briggs et al., 2010; Allentoft et al., 2012; 
Overballe-Petersen et al., 2013). У біль шості ви пад ків 
ви віль не на з ор га ніз му ДНК руй ну єть ся, пе ре важ-
но внас лі док дії бак те рі аль них і гриб них ек зо нук-
ле аз (Blum et al., 1997).

При на леж ність eDNA до того чи ін шо го виду 
ор га ніз мів ви зна ча єть ся, якщо в ге не тич но му ма-
те ріа лі зраз ка із нав ко лишньо го се ре до ви ща на яв ні 
особ ли вий ко рот кий ДНК-мар кер або штрих-код 
(DNA barcodе). Та ким штрих-ко дом може бу ти 
спе ци фіч на не ко дую ча ді лян ка пев но го гена дов-
жи ною близько 600 пар нук лео ти дів. При цьо му 
най час ті ше ви ко ристо ву ють мі то хон д рі аль ні гени, 
на прик лад ген ци то хро мок си да зи чи ген ри бо сом-
ної РНК або хро мо сом ний ген ри бо сом ної РНК 
(Hebert et al., 2003; Kress et al., 2005; Epp et al., 2012). 
У зраз ках ґрун ту, оса ду чи води кіль кість eDNA 
зви чай но не знач на, тому її не об хід но кло ну ва ти 
до об ся гу, не об хід но го для по даль шо го ана лі зу, за 
до по мо гою так зва ної по лі ме раз ної лан цю го вої ре-
ак ції (polymerase chain reaction, PCR) (Kolmodin 
et al., 2002; Garibyan et al., 2013). Ос кіль ки тех но ло-
гія ДНК-мар ке рів вия ви ла ся вель ми ко рис ною для 
мо ні то рин гу давньо го і су час но го біо різ но ма ніт тя 
різ них еко систем, на ра зі від бу ва єть ся пе ре хід від 
од но мар кер но го ана лі зу ви дів та уг ру по вань ор га-
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гри ба ми є дріж джі (од но клі тин ні аско- та ба зи-
діо мі це ти), які роз ви ва ють ся у за бруд не ній воді, 
планк то ні, на мак ро во до рос тях тощо (Kohlmeyer 
et al., 1979).

Гри би в морсько му се ре до ви щі ві ді гра ють важ-
ли ву роль ре ду цен тів (Mann, 1988; Raghukumar, 
2004). Вони за без пе чу ють інші ор га ніз ми важ ли-
ви ми по жив ни ми спо лу ка ми – амі но кис ло та ми, 
ві та мі на ми тощо (Mann, 1988). На прик лад, ра ко-
по діб ні для рос ту пот ре бу ють не на си че них жир них 
ки слот, які над хо дять у по жив ні лан цю ги бен то-
су лише зав дя ки жит тє ді яль ності мік ро ско піч них 
гри бів (Raghukumar, 2004). Вста нов ле но та кож, що 
хоча гри би до сить по ши ре ні в морських оса дах та 
ниж ніх ша рах води з низьким вмістом кис ню, вони 
май же від сут ні у верхньо му шарі не лише від кри-
то го океа ну, а й біля бе ре гів (Richards et al., 2005; 
Massana et al., 2008). 

eDNA-ана ліз зраз ків води з Ара військо го моря 
та оса дів із гли би ни 25 м, де не дос тат ній вміст кис-
ню, по ка зав знач ну різ но ма ніт ність гри бів різ них 
ти пів (Jebaraj et al., 2010). Було іден ти фі ко ва но 48 
но вих фі ло ти пів, із яких 27 на ле жать до Ascomycota, 
20 – до Basidiomycota та 1 – до Zygomycota. Представ-
ни ків від ді лу Chytridiomycota у цих зраз ках не ви яв-
ле но. По ка за но та кож, що зі збіль шен ням гли би ни 
моря на яв ність гри бів змен шу єть ся (Soumya et al., 
2013).

За до по мо гою eDNA-ана лі зу в зраз ках морських 
оса дів із гли би ни 640 м були ви яв ле ні уг ру по ван ня 
різ но ма ніт них од но клі тин них ев ка ріо тів, пе ре важ-
но дріж джо вих ви дів гри бів (Takishita et al., 2006). За 
ре зуль та та ми ін шо го до слі джен ня, у морській воді 
на гли би ні 500–4200 м та по бли зу гід ро тер маль них 
дже рел ви до ве різ но ма ніт тя гри бів вия ви ло ся не-
знач ним, з до мі ну ван ням аско- та ба зи діо мі це тів, 
які на фі ло ге не тич ній схе мі роз та шо ву ють ся по руч 
із гру пою дріж джів. При цьо му було ви яв ле но сім 
уні каль них фі ло ти пів із гру пи задньодж гу ти ко вих 
гри бів, шість з яких ра ні ше були не ві до мі (Bass 
et al., 2007). Ці фі ло ти пи за мор фо ло гіч ни ми оз на-
ка ми пе ре важ но на га ду ють ві до мі па то ген ні гри би 
і, мож ли во, є збуд ни ка ми мі ко зів гли бо ко вод них 
тва рин (Dover et al., 2007). 

По даль ші до слі джен ня зраз ків морської води 
по ряд із гід ро тер маль ни ми дже ре ла ми теж по ка за-
ли на яв ність ДНК у кіль кох но вих фі ло ге не тич них 
лі ній гри бів. На прик лад, було ви яв ле но три фі ло-
ти пи ба зи діо мі це тів та два – хит ри діо мі це тів (Le 
Calvez et al., 2009). Ре зуль та ти цьо го до слі джен ня, 

різ но ма ніт тя гри бів цієї гру пи знач но біль ше, ніж 
вда ло ся ви зна чи ти.

Як ві до мо, чис лен ні види гри бів утво рю ють мі-
ко ри зу з ко ре ня ми рос лин. До слі джен ня eDNA по-
ка за ли, що на яв на ін фор ма ція про по ши ре ність мі-
ко риз них ви дів гри бів та їх ній фі ло ге нез та кож об-
ме же на. На прик лад, на ко ре нях лише од но го виду 
рос лин – рай гра су фран цузько го (Arrhenatherum 
elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl) – було 
ви яв ле но 50 ви дів гри бів, із яких 23 досі не ві до-
мі (Vandenkoornhuyse et al., 2002). Вони на ле жать 
до від ді лів: Ascomycota – 25 ви дів, Basidiomycota – 
16, Zygomycota – 8 і Chytridiomycota – 1. Не що дав-
но опи са но но вий клас ґрун то вих ас ко мі це тів – 
Archaeorhizomycetes (під від діл Taphrinomycotina), 
який на ра хо вує сот ні ви дів. Ці гри би, хоча й роз-
ви ва ють ся у ко ре не вій зоні рос лин, не фор му ють 
мі ко ри з і є са про тро фа ми (Rosling et al., 2011). Ос-
кіль ки знач на час ти на ви дів гри бів ста ла ві до ма 
лише зав дя ки ана лі зу eDNA, при пус ка єть ся, що 
до те пер опи са на зов сім не ве ли ка час ти на ре аль но-
го різ но ма ніт тя гри бів.

Ці ка ві до слі джен ня гри бів-ен до фі тів з ви ко-
ристан ням eDNA тех но ло гії були здій сне ні в тро-
піч но му лісі Па пуа Но вої Гві неї (Vincent et al., 
2016). Ви яв ле на чіт ка ви до ва спе ци фіч ність цих 
гри бів, при цьо му просто ро вий фак тор не впли вав 
на струк ту ру сис те ми "жи ви тель-па ра зит". Уг ру по-
ван ня гри бів з кла су Dacrymycetes (Agaricomycotina, 
Basidiomycota), які роз кла да ють де ре ви ну в лі со-
вих еко систе мах, до слі джу ва ли за трьо ма ме то да-
ми: обсте жен ня ко лек ції пло до вих тіл, ла бо ра тор-
не куль ти ву ван ня та ана ліз eDNA (Shirouzu et al., 
2016). Ви яв ле но від по від но 11, 10 та 16 так со но міч-
них оди ниць, із них іден ти фі ко ва но 3, 7 і 7 но вих 
лі ній, які мож на ви ко ристо ву ва ти для з'ясування 
шля хів ево лю ції Dacrymycetes. Для про дук тив но го 
та дос то вір но го ви яв лен ня не ві до мих ла нок фі ло-
ге не зу гри бів ав то ри ре ко мен ду ють ком бі ну ва ти 
два ме то ди – ла бо ра тор не куль ти ву ван ня та ана ліз 
ДНК з нав ко лишньо го се ре до ви ща.

Гри би у вод них еко систе мах

Морські гри би. Ви до ва різ но ма ніт ність і роль гри-
бів у вод них еко систе мах та кож не дос татньо вив че-
ні. При до слі джен ні ізольо ва них куль тур морських 
гри бів ви яв ле на не знач на їхня кіль кість – всьо го 
467 опи са них ви дів, що скла дає близько 0,5% усіх 
ві до мих ви дів гри бів (Damare et al., 2008; Burgaud 
et al., 2009). Най більш по ши ре ни ми морськи ми 
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Ви снов ки

Отже, на ос но ві ог ля ду лі те ра тур них дже рел, які 
ви світ лю ють ре зуль та ти вив чен ня уг ру по вань 
гри бів за до по мо гою ана лі зу ДНК зраз ків з нав-
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гри бів знач но до пов нить су час ні уяв лен ня про біо-
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Помогайбо В.М., Макаренко Я.Н. ДНК из окружающей 
среды как инструмент экологического мониторинга 
грибных сообществ. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 442–448.

Полтавский национальный педагогический 
университет им. В.Г. Короленко 
ул. Остроградского, 2, Полтава 36000, Украина

Представлен обзор литературных источников, которые 
освещают результаты изучения сообществ грибов с по-
мощью технологий анализа ДНК из окружающей среды. 
Показано, что в большинстве случаев они являются ча-
стью более широких исследований биоразнообразия эу-
кариотов. Работы, посвященные eDNA-анализу грибов, 
пока немногочисленны. Однако уже эти первые иссле-
дования выявили большое количество новых таксонов 
грибов в различных экосистемах. Они также свидетель-
ствуют о том, что в природе существует значительно 
больше видов грибов, чем описано с помощью тради-
ционных методов исследований. Использование совре-
менных методов анализа eDNA существенно обогащает 
наши представления о биоразнообразии и эволюции 
грибов.

Ключевые слова: грибы, ДНК окружающей среды, 
eDNA, биоразнообразие грибов, эволюция

Помогайбо В.М., Макаренко Я.М. ДНК з 
навколишнього середовища як інструмент екологічного 
моніторингу грибних угруповань. Укр. бот. журн., 2017, 
74(5): 442–448.

Полтавський національний педагогічний університет 
ім. В.Г. Короленка 
вул. Остроградського, 2, Полтава 36000, Україна

Подано огляд літературних джерел, які висвітлюють ре-
зультати вивчення угруповань грибів за допомогою тех-
нологій аналізу ДНК з навколишнього середовища. По-
казано, що у більшості випадків вони є частиною більш 
широких досліджень евкаріотичного біорізноманіття. 
Роботи, присвячені eDNA-аналізу грибів, є поки що не-
численними. Однак уже ці перші дослідження виявили 
значну кількість нових таксонів грибів у різних екосис-
темах. Вони також свідчать про те, що у природі існує 
значно більше видів грибів, ніж описано за допомогою 
традиційних методів досліджень. Використання сучас-
них методів аналізу eDNA суттєво збагачує наші уявлен-
ня про видове різноманіття та еволюцію грибів.

Ключові слова: гриби, ДНК навколишнього середовища, 
eDNA, біорізноманіття грибів, еволюція
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Вступ 

Клас Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in Tx. ex Von 
Rochow 1951 об'єднує уг ру по ван ня ви со ко рос лих 
трав'яних, пе ре важ но, дво- та ба га то річ них ру де-
раль них ви дів в ан тро по ген них і на пів при род них 
еко то пах. Його це но зи як ти по ві си нан троп ні ха-
рак те ри зу ють ся ве ли кою част кою ад вен тив них 
ви дів: ар хео фі тів (Artemisia absinthium L., Ballota 
nigra L., Carduus acanthoides L., Cichorium intybus L., 
Conium maculatum L., Fallopia convolvulus (L.) Á. 
Löve, Onopordum acanthium L. та ін.) і ке но фі-
тів (Ambrosia artemisiifolia L., Bromus squarrosus L., 
Centaurea diffusa Lam., Conyza canadensis (L.) Cronq., 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Grindelia 
squarrosa (Pursh) Dunal., Solidago canadensis L. та 
ін.). Се ред них знач ну кіль кість ста нов лять ін ва-
зій ні види, які час то роз гля да ють ся як ді аг ностич ні 
для син так со нів різ но го ран гу. Та кож уг ру по ван ня 
за їхньою участю ви ді ляють ся ба гать ма ав то ра ми 
як ва рі ан ти асо ціа цій ут во ре них або ри ген ни ми ви-
да ми (Matuszkiewicz, 2001). 

Син так со но мія кла су за зна ва ла пев ної ко рек ції 
про тя гом ос тан ніх ро ків. Зок ре ма, клас Agropyretea 
repentis Oberdorfer et al. 1967 не ви ді ля єть ся до слід-
ни ка ми че рез від сут ність влас них ді аг ностич них 
ви дів. Його від не се но на рів ні по ряд ку Agropyretalia 
intermedio-repentis T. Müller et Gürs 1969 до кла су 

Artemisietea vulgaris. В.А. Со ло ма ха зі спів ав то ра ми 
(Solomakha et al., 1992) ру де раль ні уг ру по ван ня, які 
сьо го дні об'єднані у клас Artemisietea vulgaris, роз-
гля дав у трьох ок ре мих кла сах (Agropyretea repentis, 
Artemisietea vulgaris і Meliloto-Artemisietea absinthii 
Eliás 1979), що не є ціл ком об ґрун то ва ним. Уг ру-
по ван ня сою зу Arction lappae Tx. 1937 – пе ре хід ні 
між Artemisietea vulgaris і Galio-Urticetea Passarge ex 
Kopeckỳ 1969. Але, ос кіль ки їх ній фло ристич ний 
склад по діб ний до ін ших син так со нів до слі джу ва-
но го кла су, ук ра їнські й за ру біж ні до слід ни ки від-
но сять його до Artemisietea vulgaris (Matuszkiewicz, 
2001; Solomakha, 2008; Vegetace Česke…, 2009). 

На Кри во ріж жі вив ча ли ся лише уг ру по ван ня 
тех но ген них еко то пів, які за йма ють ве ли кі пло щі; 
та кож була роз роб ле на кла си фі ка ція рос лин ності 
на еко ло го-фло ристич ній ос но ві (Derpolyuk, 2002; 
Smetana, 2002). Ви ді ле но 29 асо ціа цій кла су. Се ред 
них лише чо ти ри (Cirsio setosi-Lathyretum tuberosi 
Smetana 2002, Erigeretum canadensi-acris Smetana 
2002, Epilobio tetragoni-Achilletum nobilis Smetana 
2002, Euphorbio virgultosae-Lathyretum tuberosi 
Smetana 2002) ви зна ні ук ра їнськи ми до слід ни ка-
ми. Дея кі асо ціа ції зве де но в си но ні ми, інші вва жа-
ють ся не ва лід ни ми. М.Г. Сме та на (Smetana, 2002) 
ви ді лив у ран зі асо ціа цій ок ре мі уг ру по ван ня, що є 
ста дія ми за рос тан ня та від нов лен ня трав'яних це-
но зів, і вузько ло каль ні асо ціа ції, які в да ній ро бо ті 
роз гля да ють ся як де ри ват ні уг ру по ван ня. На те ри-© Н.С. ЄРЕМЕНКО, 2017
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Abstract. The article presents results of the studies of ruderal vegetation of the class Artemisietea vulgaris in Kryvyi Rih. Ruderal 
plant communities composed of tall biennial and perennial species in the open, moderately moistened and dry ecotopes are 
characterized. Vegetation of the class Artemisietea vulgaris is represented by 11 associations and 5 communities, 3 alliances 
and 2 orders. Their features in comparison to the communities in other regions of Ukraine are established. Results of the 
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про гра мі TURBOVEG (Hennekens, 2008). Об роб-
лен ня опи сів здій сне но за до по мо гою мо ди фі ко-
ва но го ал го рит му TWINSPAN, який вхо дить до па-
ке та про грам JUICE 7.0 (Tichý, 2002). Ді аг ностич ні 
види син так со нів ви зна ча ли від по від но до зна чень 
кое фі ці єн та вір ності phi (Chytrý et al., 2002). Для 
ви ді лен ня ба заль них та де ри ват них уг ру по вань 
ви ко риста но ме тод Ко пецьки-Гей ни (Kopecký & 
Hejný, 1974). 

Особ ли вості еко ло гіч ної ди фе рен ціа ції уг ру по-
вань ви яв ля ли за ме то дом DCA-ор ди на ції (Hill, 
Gauch, 1980) із засто су ван ням про гра ми R-project 
(Venables et al., 2011). Для з′ясу ван ня еко ло гіч-
них оп ти му мів та ам п лі туд це но зів за їх нім від но-
шен ням до про від них фак то рів се ре до ви ща ви ко-
ристо ву ва ли ба зо вий ста тич ний ана ліз у про гра-
мі STATISTICA 10.0 на ос но ві еко ло гіч них шкал 
Я.П. Ді ду ха (Didukh, 2012).

На зви син так со нів на ве де но від по від но до пра-
вил третьо го ви дан ня Між на род но го ко дек су фі-
то со ціо ло гіч ної но менк ла ту ри (Weber et al., 2000), 
но менк ла ту ра так со нів – за чек-лис том (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999).

Уста нов ле ні в міс ті син так со ни по рів ню ва ли ся 
з ана ло гіч ни ми, ви ді ле ни ми в різ них ре гіо нах Ук-
ра ї ни. Фло ристич ну по діб ність син так со нів оці-
ню ва ли за кое фі ці єн том Жак ка ра. Для по рів нян ня 
ви ко риста ні най ін фор ма тив ні ші опи си з те ри то рій 
Ук ра ї ни.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Рос лин ність кла су Artemisietea vulgaris на те ри то рії 
Кри вого Рогу представ ле на 11 асо ціа ція ми і 5 уг-
ру по ван ня ми, які об'єднані в 4 сою зи і 2 по ряд ки 
(див. таб ли цю).

Кла си фі ка цій на схе ма рос лин ності кла су 
Artemisietea vulgaris у м. Кри вий Ріг:

Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in Tx. ex von 
Rochow 1951

Agropyretalia intermedio-repentis T. Müller et Görs 
1969 

Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967
Anisantho-Artemisietum austriacae Kostylev 1985
Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis 
Felföldy 1943
Convolvulo-Brometum inermis Eliáš 1979

Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx. ex Klika et 
Hadač 1944

Arction lappae Tx. 1937
Arctietum lappae Felföldy 1942

то рії влас не міс та син так со но міч ні до слі джен ня 
ру де раль ної рос лин ності досі не про во ди ли ся. 

Ме тою на шої ро бо ти є еко ло го-це но тич на 
ха рак те ристи ка син так со нів кла су Artemisietea 
vulgaris, їхні син фі то ін ди ка цій ний та ор ди на цій-
ний ана лі зи.

Те ри то рія м. Кри вий Ріг на ле жить до ат лан ти-
ко-кон ти нен таль ної єв ро пейської не дос татньо 
во ло гої, те п лої об лас ті по мір ної клі ма тич ної зони 
(Alisov, 1969). Ат мо сфер ні опа ди тут роз по ді ляють-
ся не рів но мір но, най біль ше їх ви па дає вліт ку. Се-
редньо річ на нор ма опа дів ста но вить 400–450 мм 
(Mykhaylenko, 1982). Ос но ву ґрун то во го по кри ву 
міс та скла да ють над мір но транс фор мо ва ні чор но-
зе ми (3,5–5,5% гу му су) (Tykhonenko, 2001). 

Ма те ріа ли і ме то ди

Об'єктами до слі джен ня були ру де раль ні фі то це-
но зи, що за йма ють те ри то рії з різ ним сту пе нем 
по ру шен ня ґрун то во го по кри ву – пус ти рі, уз біч чя 
до ріг, ру де ра лі зо ва ні га зо ни, від валь ні ланд шаф ти, 
се лі теб ні та інші ді лян ки (всьо го 23), які ви ді ле ні 
в про це сі ре ког нос ци ру валь но го ета пу до слі джень. 
На від ва лах (ді лян ки пла то, схи ли, внут ріш ні час-
ти ни, греб ні берм, за глиб лен ня, мік ро за па ди ни, 
від си пи ґрун тів) фор му ють ся еко то пи, що від різ-
няють ся за мік ро клі ма тич ни ми по каз ни ка ми (во-
ло гість, тем пе ра ту ра, ос віт лен ня).

Про тя гом польо во го се зо ну – з черв ня до ве-
рес ня 2016 р. ав то ром ви ко на но 200 гео бо та ніч-
них опи сів на те ри то рії Кри вого Рогу, з яких 110 
представ ле но у фі то це но тич них таб ли цях. Гео бо та-
ніч ні опи си здій сне но на стан дарт них ді лян ках, які 
від по ві да ють мі ні маль ній пло щі у трав'яних фі то-
це но зах (Westhoff, Maarel, 1978) – від 4–9 м2 до 50–
100 м2 (на пла то від ва лів). Роз мір проб ної ді лян ки 
за ле жав від од но рід ності уг ру по ван ня. Про ек тив не 
по крит тя оці ню ва ли у від сот ках, які пе ре во ди ли в 
бали за шка лою Бра ун-Блан ке: r – дуже рід ко, вид 
тра п ля єть ся по оди но ки ми ек зем п ля ра ми, про ек-
тив не по крит тя мен ше 1%; + – рід ко, про ек тив не 
по крит тя ≤ 1%; 1 – осо би ни чис лен ні, з не знач ним 
по крит тям 1–5%; 2 – пло ща по крит тя 5–25%; 3 – 
25–50%; 4 – 50–75%; 5 – біль ше 75%. Пос тій ність 
ви дів оці ню ва ли за п'ятибальною шка лою: I – 
1–20%; II – 21–40%; III – 41–60%; IV – 61–80%; 
V – 81–100%. Се ред ню ви со ту тра востою ви зна ча-
ли на ета пі оп ти маль но го його роз ви тку. 

Кла си фі ка цію рос лин ності про ве де но за еко ло-
го-фло ристич ним ме то дом. Ство ре но базу да них у 
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Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 
1967

Д. в. сою зу = Д. в. по ряд ку.
Союз об'єднує ру де раль ні уг ру по ван ня на транс-

фор мо ва них чор но зе мах зви чай них з до міш ка ми 
щеб еню. Іно ді вони при уро че ні до ґрун тів з ви со-
ким вмістом квар ци тів. У це но зах до сить час то тра-
п ляють ся ке но фі ти. Ви ді ле ні уг ру по ван ня сою зу є 
про між ною ста ді єю сук це сії ру де раль ної рос лин-
ності. В ме жах міс та це но зи до сить по ши ре ні оба-
біч ав то шля хів, на пус ти рях, се лі теб них те ри то рі-
ях, за не дба них ді лян ках біля про ми сло вих під при-
ємств. Пе ріо дич но рос ли ни ви ко шу ють ся. В міс ті 
союз представ ле ний трьо ма асо ціа ція ми.

Асо ціа ція Anisantho-Artemisietum austriacae 
Kostylev 1985

Д. в.: Anisantha tectorum (L.) Nevski, Artemisia 
austriaca Jacq., Bromus squarrosus.

Асо ціа цію впер ше в Ук ра ї ні опи сано О.В. Кос-
тильо вим по бли зу с. Шабо Біл го род-Дніст ровсько-
го р-ну Одеської обл. на чор но зе мах (Kostylev, 1985). 
Уг ру по ван ня фор му ють ся на те ри то рі ях ви па сан-
ня ху до би та особ ли во на пе ре ло гах (Solomakha 
et al., 1992). Це но зи у Кри во му Розі від зна ча ють-
ся до мі ну ван ням ді аг ностич них ін ва зій них ви дів 
зла ко вих зі знач ною участю Ambrosia artemisiifolia, 
Grindelia squarrosa, Lactuca serriola L. Тра востій се-
редньої ви со ти (до 50 см), за галь не про ек тив не по-
крит тя 55–100%. У ньо му ви ді ляють ся два під′яру-
си. Пер ший (ви со та 30–50 см) фор му ють види 
кла су Artemisietea vulgaris: Achillea submillefolium, 
Carduus acanthoides, Ambrosia artemisiifolia, Melilotus 
alba Medik., Tragopogon major Jacq., а та кож кла су 
Stellarietea mediae: Lactuca serriola, Atriplex prostrata 
Boucher ex DC. У дру го му під'яру сі (ви со та 10–
30 см) ви яв ле ні ді аг ностич ні види оз на че ної асо-
ціа ції та по ряд ків кла су Stellarietea mediae: Atriplex 
tatarica L., Amaranthus retroflexus L., Chenopodium 
album L., Diplotaxis muralis (L.) DC., і Plantaginetea 
majoris Tx. et Preising ex von Rochow 1951: Polygonum 
aviculare L., Portulaca oleracea L. Кіль кість ви дів в 
уг ру по ван нях не ве ли ка, в се редньо му 10 на опи со-
ву ді лян ку. Всьо го в це ноф ло рі 35 ви дів. 

У ме жах Кри во го Рогу асо ціа ція Anisantho-
Artemisietum austriacae опи са на на но во ут во ре них 
ді лян ках по бли зу Кри во різько го кла до ви ща. Крім 
того, тра п ля єть ся оба біч до ріг, на пус ти рях у цен-
траль ній та пів ніч ній час ти нах міс та. За від сут ності 
ан тро піч но го впли ву змі ню єть ся на це но зи з до мі-
ну ван ням Elytrigia repens.

Dauco-Melilotion Görs et Rostanski et Gutte 1967 
Berteroetum incanae Sissingh et Tidemann ex 
Sissingh 1950
Dauco-Centauretum diffusae Bagrikova 2002
Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950
Plantagini lanceolatae-Chondrilletum junceae 
Levon 1997 
DC Artemisia absinthium-Phragmites australis 
[Onopordetalia acanthii/Phragmitetalia australis]
BC Tussilago farfara [Dauco carotae-Melilotion 
albi]

Onopordion acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936
Achilleo millefoliae-Grindelietum squarrosae 
Kostylev in V. Solomakha et al. 1992
Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii 
Jarolіmek et al. 1997
Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii 
Faliсski 1965
DC Solidago сanadensis [Artemisietea vulgaris]
DC Grindelia squarrosa [Artemisietea vulgaris]
DC Xerathemum annuum [Artemisietea vulgaris/
Festuco-Brometea

Клас Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et 
Tüxen ex von Rochow 1951

Ді аг ностич ні види (Д. в.): Achillea submillefolium 
Klokov & Krytzka, Artemisia absinthium, A. vulgaris L., 
Ballota nigra, Carduus acanthoides, C. crispus L., 
Elytrigia repens (L.) Nevski, Galium aparine L., Melilotus 
officinalis (L.) Pall., Tanacetum vulgare L., Tussilago 
farfara L.

Клас вклю чає тер мо філь ну рос лин ність від-
кри тих, по мір но зво ло же них і су хих еко то пів. Уг-
ру по ван ня фор му ють ся прак тич но на всіх ти пах 
субстра тів. Особ ли востя ми це ност рук ту ри є щіль-
ність тра востою, чіт ка ви ра же ність під′яру сів, стій-
ке по ло жен ня до мі ную чих ви дів і до сить ви со ка 
фло ристич на на си че ність це но зів. У сук це сій них 
ря дах оз на че ні уг ру по ван ня кла су з часом за мі ню-
ють ся на це но зи Stellarietea mediae Tx. et al. in Tx. 
1950. 

По ря док Agropyretalia intermedio-repentis T. Müller 
et Görs 1969 

Д. в.: Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Calamagrostis 
epigeos (L.) Roth, Convolvulus arvensis L., Elytrigia 
repens, Falcaria vulgaris Bernh., Poa angustifolia L.

По ря док об'єднує уг ру по ван ня, сфор мо ва ні пе-
ре важ но зла ка ми у вто рин но-по ру ше них еко то пах, 
при уро че них до су хих ущіль не них ґрун тів. На те-
ри то рії міс та представ ле ний од ним сою зом.
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В.О. Ку че ря вим – у Льво ві (Kucheryavyi et al., 1991), 
В.В. Оси пен ко – у Чер ка сах (Osypenko, 2006), 
Ю.Л. Бре ді хі ною (Bredikhina, 2015) – у Ме лі то по лі. 
Всі ав то ри асо ціа цію Convolvulo arvensis-Agropyretum 
repentis на во дять у скла ді кла су Agropyretea 
repentis. В.В. Оси пен ко ви ді лив ва рі ан ти: typicum; 
var. Capsella bursa-pastoris; var. Achillea submillefolium. 
Цим ав то ром піз ні ше опи са но та від не се но вже до 
кла су Artemisietea vulgaris уг ру по ван ня асо ціа ції на 
при бе реж них те ри то рі ях Кре мен чуцько го во до схо-
ви ща (Konohray, Osypenko, 2015). У Кри му ви яв ле ні 
Convolvulo-Agropyretum repentis (Bagrikova, 2004, 2016).

При по рів нян ні фло ристич но го скла ду уг ру по-
вань Ме лі то по ля, від валь них еко то пів Кри во ріж жя 
й Кри во го Рога вста нов ле ні кое фі ці єн ти Жак ка ра 
< 50%. 

Асо ціа ція Convolvulo-Brometum inermis Eliáš 1979
Д. в.: Bromopsis inermis, Carduus acanthoides, 

Convolvulus arvensis, Elytrigia repens.
Уг ру по ван ня фор му ють зде біль шо го су ціль ний 

тра востій з до мі ну ван ням ді аг ностич них ви дів зла-
ків, які є ру де раль ни ми. Крім них, це но зи сфор-
мо ва ні за участі ін ших ру де раль них ви дів: Achillea 
submillefolium, Cichorium intybus, Chondrilla juncea L., 
Ambrosia artemisiifolia, Lactuca serriola та ін. Рос-
лин ність з ви со ким про ек тив ним по крит тям 95%. 
Тра востій ви со тою 50–60 см ди фе рен ці йо ва ний 
на два під′яру си. Пер ший (30–60 см) сфор мо ва-
ний ді аг ностич ни ми та на зва ни ми ви да ми, дру-
гий (10–30 см) – ви да ми кла су Stellarietea mediae: 
Hordeum murinum L., Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik., Atriplex tatarica, а та кож Centaurea diffusa 
Lam., Polygonum aviculare. Кіль кість ви дів у це но зах 
ва рі ює від 10 до 21. У це ноф ло рі асо ціа ції ви яв ле но 
38 ви дів.

У міс ті уг ру по ван ня опи са ні на за не дба ній ді лян-
ці по вул. Хос тинська, а та кож по ши ре ні вздовж лі-
ній елек тро пе ре дач та на сти хій них сміт ни ках. При 
ви ко шу ван ні фор му ють ся мо но до мі нант ні уг ру по-
ван ня за участі Bromopsis inermis.

Асо ціа ція на во дить ся для Че хії (Vegetace Česke…, 
2009). 

О.В. Кос тильо вим ви яв ле ні уг ру по ван ня на 
о-ві Хор ти ця та на схи лах Ха джи бейсько го ли ма-
ну на Оде щи ні (Solomakha et al., 1992). На Кри во-
ріж жі асо ціа ція Convolvulo-Brometum inermis опи-
са на М.Г. Сме та ною на пів ніч них ре куль ти во ва-
них схи лах дамб шла мо схо ви ща Пів ніч но го ГЗК 
(Smetana, 2002). Та кож на во дить ся В.А. Со ло ма-
хою (Solomakha, 2008). 

Асо ціа цію на во ди ли В.В. Оси пен ко (Osypenko, 
2006) для Чер ка с і Ю.А. Бре ді хі на (Bredikhina, 
2015) – для Ме лі то поля. Кое фі ці єнт Жак ка ра між 
уг ру по ван ня ми, опи са ни ми від по від но в міс ті та на 
Пів ніч но му При чор но мор'ї, ста но вить 60,4%. 

Асо ціа ція Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis 
Felföldy (1942) 1943

Д. в.: Anisantha tectorum, Convolvulus arvensis, 
Crepis tectorum L., Elytrigia repens, Trifolium arvense L. 

З най біль шим по крит тям тра п ляють ся види 
Anisantha tectorum та Elytrigia repens. Крім ді аг-
ностич них ви со кою пос тій ністю від зна ча ють ся 
Achillea submillefolium, Ambrosia artemisiifolia, Galuim 
aparine L. Тра востій се редньої ви со ти (30–40 см), 
з ви со ким за галь ним про ек тив ним по крит тям > 
85%. Він ди фе рен ці йо ва ний на два під′яру си. В 
пер шо му (20–40 см) ви яв ле ні на зва ні види, у дру-
го му (10–20 см) пе ре ва жа ють Convolvulus arvensis, 
Galium aparine, Taraxacum officinale F.H. Wigg. aggr. 
Се ред ня кіль кість ви дів в опи сах 16. У це ноф ло рі  
до мі ну ють види кла су Artemisietea vulgaris, всьо го 34 
види. 

Elytrigia repens за умо ви пос лаб лен ня ан тро піч-
но го впли ву фор мує су ціль ні за рос ті. На те ри то-
рі ях з від сут нім або не ре гу ляр ним ви ко шу ван ням 
(на за не дба них ді лян ках са до во-дач них коо пе ра ти-
вів) спос те рі га єть ся збіль шен ня част ки ви дів ро дів 
Cirsium Mill., Carduus L. та ін.

У Кри вому Розі уг ру по ван ня опи са ні на розі ву-
лиць Ста ро вок заль на та Єго ро ва, а та кож зви чай но 
тра п ляють ся оба біч до ріг, на за не дба них ді лян ках.

В Єв ро пі асо ціа ція Convolvulo arvensis-Agropyretum 
repentis Felföldy (1942) 1943 від мі че на в Поль щі 
(Gŏrski, Janyszek, 2005), Угор щи ні (Dancza, 2007) і 
Ру му нії (Bită-Nicolae, Indreica, 2016). У Че хії ана-
ло гіч ні уг ру по ван ня на зва ні Convolvulo arvensis-
Elytrigietum repentis (Vegetace Česke…, 2009), у Бос-
нії та Гер цо го ви ні (Kovačević et al., 2017) й Україні 
(Кримський п-ів) ви яв ле ні Convolvulo-Agropyretum 
repentis (Bagrikova, 2004, 2016). 

На те ри то рії Лі во бе реж но го Лі состе пу Ук ра їни  
О.В. Кос тильо вим опи са на та від не се на до кла су 
Agropyretea repentis асо ціа ція Convolvulo-Agropyretum 
Felf. 1943 (Solomakha et al., 1986). Од нак її на зва 
не від по ві дає ви мо гам ос танньо го ви дан ня Між-
на род но го ко дек су (ст. 10). Уг ру по ван ня ви яв ле ні 
М.Г. Сме та ною на про ми сло во му май дан чи ку Пів-
ніч но го гір ни чо-зба га чу валь но го ком бі на ту (ГЗК) 
та на ста рих від ва лах на Кри во ріж жі (Smetana, 
2002), І.В. Па пу чею – у Чер ні го ві (Papucha, 1991), 
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Зав дя ки силь ній кон ку рен то здат ності й мож ли-
вості знач но го по ши рен ня на сін ня Arctium lappa, 
його уг ру по ван ня ут ри му ють це но тич ні по зи ції 
про тя гом три ва ло го часу. За умо ви пос лаб лен ня 
ан тро піч но го впли ву від бу ва єть ся фор му ван ня ча-
гар ни ко вих уг ру по вань Robinietea Jurko 1963.

У міс ті асо ціа цію опи са но на ді лян ці біля му зич-
но го ко ле джу, спо ра дич но тра п ляють ся по за не д-
ба них іг ро вих май дан чи ках, се лі теб них ді лян ках, 
оба біч до ріг. 

Arctietum lappae від мі че на в Сло вач чи ні (Medveckă 
et al., 2006), Че хії (Vegetace Česke…, 2009), Угор щи-
ні (Dancza, 2007), Поль щі (Szrama, Brzeg, 2011).

Ви зна че на асо ціа ція на во дить ся для Лі во бе реж-
но го Лі состе пу Ук ра ї ни (Solomakha et al., 1986). 
Опи са на в ме жах м. Льво ва (Kucheryavyi et al., 
1991) з ва рі ан та ми Ballota nigra та Urtica dionica, та 
в око ли цях Киє ва й До нецька В.О. Кос тильо вим 
(Solomakha et al., 1992). На той час ав тор від но-
сить Arction lappae до по ряд ку Artemisietalia vulgaris 
Lohmeyer in Tx. 1947. В.В. Оси пен ко на те ри то рії 
Чер ка с ви зна чив ва рі ан ти: typicum та var. Arctium 
tomentosum (Osypenko, 2006). Та кож на во дить ся ав-
то ром для те ри то рії ост ро вів Кре мен чуцько го во-
до схо ви ща (Konohray, Osypenko, 2015). Асоціація 
опи са на в Кри му (Bagrikova, 2004, 2016).

Кое фі ці єнт Жак ка ра між це ноф ло ра ми уг ру-
по вань, ви яв ле них О.В. Кос тильо вим у  Кри во му 
Розі, ста но вить 52,3 %.

Союз Dauco-Melilotion Görs et Rostanski et Gutte 
1967

Д. в.: Crepis rhoeadifolia M. Bieb., Cichorium 
intybus, Daucus carota, Echium vulgare, Melilotus albus, 
Verbascum lychnitis.

Союз охо п лює уг ру по ван ня з пе ре ва жан ням 
дво- та ба га то річ них ви дів на су хих і бід них ґрун-
тах. У Кри во му Розі по ши ре ні по за не дба них спор-
тив них та ди тя чих май дан чи ках, на си пах на від ва-
лах, пус ти рях, ді лян ках оба біч до ріг, біля жит ло вих 
за бу дов, при уро че ні до транс фор мо ва них ще бе-
нистих чор но зе мів і ґрун тів з ви со ким вмістом 
квар ци тів. Вони вклю ча ють знач ну част ку ар хео-
фі тів і ке но фі тів, се ред яких за кіль кістю пе ре ва жа-
ють пер ші. Уг ру по ван ня за по чат ко ву ють фор му-
ван ня рос лин ності на по ру ше них субстра тах. Рід-
ше змі ню ють ся на це но зи Panico-Setarion Sissingh 
in Westhoff et al. 1946, Polygono-Chenopodion Koch 
1926 по ряд ку Atriplici-Chenopodietalia albi (Tx. 1937) 
Nordhagen 1940 і Sisymbrion по ряд ку Sisymbrietalia 
кла су Stellarietea mediae. З ча сом вони змі ню ють-

При фло ристич но му по рів нян ні уг ру по вань, 
опи са них О.В. Кос тильо вим і М.Г. Сме та ною в тех-
но ген них еко то пах на пів но чі Кри во ріж жя і в міс ті, 
вста нов ле ні кое фі ці єн ти Жак ка ра < 50 і 57,2% від-
по від но.

По ря док Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx. ex 
Klika et Hadač 1944

Д. в.: Ballota nigra, Carduus acanthoides, Daucus 
carota L., Onopordum acanthium, Verbascum densiflorum 
Bertol.

По ря док об′єд нує ксе ро ме зо фіт ні й ксе ро фіт ні 
уг ру по ван ня в різ но ма ніт них, за ча сом по ру шен ня 
і ти пом субстра ту, еко то пах міс та. Він представ ле-
ний трьо ма сою за ми.

Союз Arction lappae Tx. 1937
Д. в.: Arctium lappa L., A. tomentosum Mill., Ballota 

nigra, Carduus acanthoides, Elytrigia repens.
Союз охо п лює уг ру по ван ня, сфор мо ва ні пе ре-

важ но дво річ ни ка ми, що по ши ре ні на ді лян ках з 
по мір но во ло ги ми, до су хих, ґрун та ми. На те ри-
то рії Кри вого Рогу спо ра дич но тра п ляють ся по 
бе ре гах рі чок, оба біч до ріг, а та кож на за не дба них 
граль них май дан чи ках, біля пар ка нів та ін ших гос-
по дарських за бу дов. Ви яв ле ні час ті ше на де гра до-
ва них чор но зе мах з різ ним сту пе нем ме ха ніч но го 
по ру шен ня. В це но зах кіль кіс но більш представ ле-
ні ар хео фі ти. У сук це сій них ря дах ці уг ру по ван ня 
змі ню ють ся на це но зи Malvion neglectae Gutte 1972, 
Sisymbrion officinalis Tx. et al. ex von Rochow 1951 
по ряд ку Sisymbrietalia J. Tx. ex Matuszkiewicz 1962 
Stellarietea mediae. На су хих ґрун тах не рід ко фор-
му ють пе ре хід ні уг ру по ван ня до Onopordion acanthii 
Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936. У ме жах Кри во го Рогу 
представ ле ний од ні єю асо ціа ці єю. 

Асо ціа ція Arctietum lappae Felföldy 1942
Д. в. асо ціа ції = Д. в. сою зу.
Уг ру по ван ня ви зна ча ють ся ви со ким про ек тив-

ним по крит тям Arctium lappa, Ballota nigra, Elytrigia 
repens. Ви яв ле ні сі ян ці Ulmus minor Mill., Acer 
negundo L., Robinia pseudacacia L. Це но зи з гус тим 
(про ек тив не по крит тя до 95%) ви со ко рос лим тра-
восто єм (65 см). В їх ній струк ту рі ви ді ля ють два 
під′яру си. Пер ший (30–75 см) фор му ють сі ян ці 
де рев них ви дів та ді аг ностич ні види Artemisietea 
vulgaris: Achillea submillefolium, Daucus carota, 
Melilotus alba та Stellarietea mediaе: Chenopodium 
album, Cyclachaena xanthiifolia. У дру го му під′яру-
сі (10–30 см) представ ле ні Atriplex tatarica, Berteroa 
incana (L.) DC., Diplotaxis muralis, Lactuca serriola, 
Taraxacum officinale. Се ред ня кіль кість ви дів в опи-
сах 15. Усьо го це ноф ло ру фор му ють 34 види.
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рих гірсько-лі со вих ґрун тах Пів ден но го бе ре га. 
Зов ніш ній ви гляд уг ру по ван ня ви зна ча ють види 
кла су Artemisietea vulgaris: Melilotus alba, Artemisia 
absinthium, Achillea submillefolium. Ді аг ностич ні 
види час ті ше роз рі дже ні. Тра востій уг ру по вань не-
ви со кий (до 50 см) з про ек тив ним по крит тям 15–
90% (се ред нє 75%). Пер ший під′ярус (30–50 см) 
представ ле ний на зва ни ми ви да ми, дру гий (10–
30 см) фор му ють Lotus ucrainicus Klokov, Polygonum 
aviculare, Plantago major L., Consolida regalis S.F. Gray, 
Bromus squarrosus, Linaria biebersteinii Besser, 
Euphorbia agraria M. Bieb., Reseda lutea. Се ред ня 
кіль кість ви дів в опи сах 15. Це ноф ло ра на лі чує 38 
ви дів.

У сук це сій них ря дах уг ру по ван ня змі ню ються 
на це но зи Sisymbrietalia кла су Stellarietea mediae. 
Вони у свою чер гу змі ню ють ся на Dauco-Crepidetum 
rhoeadifoliae Hejný et Grull in Hejný et al. 1979. У ме-
жах міс та асо ціа ція опи са на на Ін гу лецько му від-
ва лі, де за ймає пла то берм і схи ли від сип ки на суг-
лин ках зі ще бе нем, гра ні тах та вап ня ко вих ґрун тах. 

Кое фі ці єнт Жак ка ра між це ноф ло ра ми Dauco-
Centauretum diffusae з Кри му та Кри во го Рогуа скла-
дає < 50%.

Асо ціа ція Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950
Д. в.: Melilotus alba, M. officinalis, Achillea 

submillefolium, Cichorium intybus, Medicago lupulina L.
Уг ру по ван ня ви зна ча ють ся за на яв ністю Melilotus 

officinalis і M. alba, ос тан ній час ті ше висту пає до-
мі нан том. З ви со кою пос тій ністю тра п ляють ся 
види Onopordetalia acanthii: Ballota nigra L., Daucus 
carota та Artemisietea vulgaris: Achillea submillefolium, 
Artemisia absinthium, Elytrigia repens. Тра востій ви со-
тою 55 см і се ред нім за галь ним про ек тив ним по-
крит тям 85%. Пер ший під′ярус (70–110 см) фор му-
ють ді аг ностич ні види асо ціа ції, а та кож Artemisia 
absinthium, Daucus carota. В дру го му (20–40 см) 
ви яв ле ні види Medicago lupulina, Elytrigia repens, 
Plantago lanceolata. Се ред ня кіль кість ви дів в опи-
сах 17. Це ноф ло ра на лі чує 37 ви дів. 

Рос ли ни оба біч до ріг пе ріо дич но ви ко шу ють ся. 
За від сут ності ан тро піч но го впли ву в них змен шу-
єть ся част ка одно- та дво річ них ви дів, фор му ють-
ся уг ру по ван ня Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.-Bl. 
(1931) 1949. 

У міс ті уг ру по ван ня опи са ні на спор тив но му 
май дан чи ку в мік ро ра йо ні "Піо нер", до сить по ши-
ре ні на пус ти рях, се лі теб них ді лян ках, сміт ни ках.

Асо ціа ція ви яв ле на в Че хії (Vegetace Česke…, 
2009), Поль щі (Woch, 2012). У Сло вач чи ні ви ді ля-

ся на уг ру по ван ня з до мі ну ван ням ба га то річ них 
зла ків Agropyretalia intermedio-repentis. На те ри то рії 
Кри во го Рогу со юз представ ле ний чо тир ма асо ціа-
ція ми і де ри ват ним уг ру по ван ням. 

Асо ціа ція Berteroetum incanae Sissingh et Tidemann 
ex Sissingh 1950

Д. в.: Achillea submillefolium, Berteroa incana, 
Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Plantago 
lanceolata L.

В уг ру пу ван нях до мі ну ють A. submillefolium,  
E. repens, P. lanceolata. Ви со кою пос тій ністю від зна-
ча ють ся B. incana, Convolvulus arvensis. Тра востій з 
се редньою ви со тою 45 см, за галь ним про ек тив ним 
по крит тям 50–95%. Зов ні ви ді ляють ся два під′яру-
си. Пер ший (30–60 см) фор му ють Melilotus alba, 
Cichorium intybus, Poa angustifolia, Crepis tectorum,  
E. repens, Grindelia squarrosa, дру гий (10–20 см) –  
B. incana, P. lanceolata, Polygonum aviculare, Centaurea 
diffusa. Кіль кість ви дів в опи сах 11–18 (се ред нє 13). 
У це ноф ло рі ви яв ле но 34 види.

Уг ру по ван ня це но тич но сфор мо ва ні, але за умо-
ви пос лаб лен ня ан тро піч но го впли ву й за ра ху нок 
збіль шен ня част ки зла ко вих змі ню ють ся на це но зи 
Agropyretalia intermedio-repentis.

Berteroetum incanae ви яв ле на у міс ті на спор тив-
но му май дан чи ку біля шко ли № 70, спо ра дич но 
тра п ляють ся оба біч до ріг, по за не дба них і се лі теб-
них ді лян ках у різ них час ти нах міс та.

На те ри то рії Єв ро пи асо ціа ція на во дить ся для 
Че хії (Vegetace Česke…, 2009). Ав то ра ми Л. Му ци-
ною та Д. Бран де сом (Mucina, Brandes, 1985) до слі-
джу ва лась гео гра фіч на ди фе рен ціа ція уг ру по вань, 
вста нов ле ні за хід на та схід на раси. 

В Ук ра ї ні асо ціа ція на во дить ся О.В. Кос тильо-
вим (Solomakha et al., 1992) для Бі ля ївсько го р-ну 
Одеської обл., М.Г. Сме та ною – для тех но ген них 
еко то пів Крив ба су (Smetana, 2002), В.В. Оси пен ко 
(Konohray, Osypenko, 2015) – для бе ре го вих ді ля нок 
Кре мен чуцько го во до схо ви ща. 

При по рів нян ні фло ристич но го скла ду уг ру по-
вань, ви яв ле них у верх ній час ти ні Кре ме чуцько го 
во до схо ви ща та на про ми сло вих май дан чи ках на 
пів но чі Кри во ріж жя й в Кри во му Розі, вста нов ле ні 
кое фі ці єн ти Жак ка ра < 50%. 

Асо ціа ція Dauco-Centauretum diffusae Bagrikova 
2002 

Д. в.: Centaurea diffusa, Daucus carota. 
Опи са на з Кри му (Bagrikova, 1996, 2004). 

Представ ле на ксе ро філь ни ми уг ру по ван ня ми пло-
до вих са дів, ви но град ни ків на ко рич не вих і бу-
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де ри ват но го уг ру по ван ня DC Artemisia absinthium-
Phragmites australis [Onopordetalia acanthii/
Phragmitetalia australis].

Де ри ват не уг ру по ван ня DC Artemisia absinthium-
Phragmites australis [Onopordetalia acanthii/
Phragmitetalia australis]

Д. в.: Artemisia absinthium, Phragmites australis 
(Cav.) Trin. еx Steud.

У це но зах до мі ну ють ді аг ностич ні види. З ви со-
кою пос тій ністю тра п ляють ся види до слі джу ва но-
го кла су: Crepis rhoeadifolia, Calamagrostis epigejos (L.) 
Roth, Centaurea diffusa, Achillea submillefolium, 
Bromus squarrosus, Melilotus alba. Тра востій роз рі-
дже ний, ви со тою 50–70 см, се ред нє про ек тив-
не по крит тя 65%. Пер ший під′ярус (35–70 см) 
сфор мо ва ний Phragmites australis, Melilotus alba, 
Achillea submillefolium, Artemisia absinthium, Cirsium 
setosum. У дру го му (висота 10–35 см) представ ле ні 
Capsella bursa-pastoris, Euphorbia seguierana, Potentilla 
argentea, Galium aparine. Кіль кість ви дів в уг ру по-
ван нях змі ню єть ся від 10 до 30, в се редньому 18. 
Це ноф ло ра на лі чує 47 ви дів. 

Уг ру пу ван ня тра п ляють ся в тех но ген них еко то-
пах на схи лах від ва лів, на пла то берм. Субстра ти 
змі ша ні, пе ре важ но кам'янисті, представ ле ні суг-
лин ка ми зі знач ни ми до міш ка ми слан ців, квар ци-
тів, та кож пі ща ни ми й вап ня ко ви ми ґрун та ми. В 
це но зах ви яв ле но Linaria biebersteinii. 

М.Г. Сме та на від ніс на зва ну асо ціа цію до сою зу 
Phragmition australis по ряд ку Meliloto-Artemisietalia 
absinthii Eliáš 1979 (від по від но до су час ної син так-
со но мії – Onopordetalia acanthii). За кое фі ці єн том 
вір ності phi ді аг ностич ни ми ви да ми та кож є Cirsium 
setosum (Wild.) Besser (40.0), Gypsophila perfoliata L. 
(46.9). Оче вид ною є не об хід ність більш де таль но 
до слі ди ти уг ру по ван ня та їхнє міс це в син так со но-
мії ру де раль ної рос лин ності.

Ба заль не уг ру по ван ня BC Tussilago farfara [Dauco-
Melilotion]

Д. в.: Tussilago farfara.
Уг ру по ван ня ви зна ча ють ся до мі ну ван ням 

Tussilago farfara. В їхньо му скла ді по оди но ко тра-
п ляють ся види кла су Artemisietea vulgaris: Melilotus 
alba, Senecio erucifolius, Grindelia squarrosa, Daucus 
carota, Achillea submillefolium, Linaria biebersteinii, 
Hieracium echioides. Тра востій ви со тою до 50 см, у 
ньо му ви ді ля єть ся пер ший під′ярус (20–45), сфор-
мо ва ний на зва ни ми ви да ми та дру гий (10–20) – 
Tussilago farfara. Це но зи фло ристич но збід не ні  

ють Melilotus alba community (Medvecká, 2006; Šilc, 
Košir, 2006). 

На те ри то рії Ук ра ї ни на во дить ся для Льво ва 
(Kucheryavyi, 1991), Він ницької обл. (Solomakha 
et al., 1992), Кри му (Levon, 1999; Bagrikova, 2016), 
тра п ля єть ся в ме жах Кри во го Рогу на ста рих, за 
ча сом від си пан ня, від ва лах змі ша но го субстра ту, 
на кам'янистих схи лах дамб шла мо схо ви щах, про-
ми сло во му май дан чи ку Пів ніч но го ГЗК (Smetana, 
2002). 

При по рів нян ні це ноф лор Melilotetum albo-
officinalis, опи са ної О.Ф. Ле во ном в Кри му і 
М.Г. Сме та ною на від валь них еко то пах Кри во-
ріж жя і з міс та, вста нов ле ні кое фі ці єн ти Жак ка ра  
< 50 %. 

Асо ціа ція Plantagini lanceolatae-Chondrilletum 
junceae Levon 1997 

Д. в.: Plantago lanceolata, Chondrilla juncea.
Опи са на О.Ф. Ле во ном (Levon, 1997, 1999) на 

те ри то рії Ве ли кої Ялти. До мі нан том уг ру по ван-
ня висту пає Plantago lanceolata, іно ді з Chondrilla 
juncea. Тра востій час ті ше не ви со кий, се ред ня ви-
со та 40 см, з до сить ви со ким про ек тив ним по крит-
тям (се ред нє зна чен ня 85%). У пер шо му під′яру сі 
(30–50 см) ви яв ле ні такі ви ди кла су Artemisietea 
vulgaris: Chondrilla juncea, Achillea submillefolium, 
Carduus acanthoides, Melilotus alba, Grindelia 
squarrosa, Poa angustifolia, Ambrosia artemisiifolia, 
Verbascum lychnitis L. У дру го му (10–30 см) – Reseda 
lutea L., Medicago romanica Prodan, Setaria viridis (L.) 
P. Beauv., Taraxacum officinale, Trifolium prаtense L. 
Се ред ня кіль кість ви дів в опи сах 12. Всьо го це ноф-
ло ра асо ціа ції на лі чує 31 вид.

За умо ви від сут ності ан тро піч но го впли ву в уг-
ру по ван нях збіль шу єть ся част ка ін ва зій них ви дів, 
особ ли во Grindelia squarrosa. Час то змі ню ють ся на 
це но зи Onopordion acanthii. 

На те ри то рії міс та уг ру по ван ня опи са ні на  
за не дба ній ді лян ці по вул. Ста ро вок заль на, спо ра-
дич но тра п ляють ся оба біч до ріг, на пус ти рях.

На во ди ла ся Ю.Л. Бре ді хі ною (Bredikhina, 2015) 
для Ме лі то по ля, Н.О. Баг рі ко вою – для Кри му 
(Bagrikova, 2016).

Кое фі ці єнт Жак ка ра між це ноф ло ра ми уг ру по-
вань міст Ялта та Кри вий Ріг скла дає < 50%. 

М.Г. Сме та ною в тех но ген них еко то пах на пів-
но чі Кри во ріж жя ви яв ле ні уг ру по ван ня, що від-
не се ні до асо ціа ції Artemisio absinthii-Phragmitetum 
australis Smetana 2002. Вони роз гля да ють ся в ран зі 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cav.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trin.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Steud.
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Синоптична таблиця синтаксонів Artemisietea vulgaris з Кривого Рогу за коефіцієнтом вірності phi
Synoptic table of syntaxa of Artemisietea vulgaris in Kryvyi Rih with fidelity phi coefficient

Номер синтаксону 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Кількість описів 6 6 6 8 7 7 7 7 13 3 8 7 8 4 3 5

D. sp. ass. Anisantho-Artemisietum austriacae

Anisantha tectorum 26.8 32.8 14.9 – – 11.9 1.5 – – – – – 1.5 – – –

Artemisia austriaca 43.8 7.1 – – 26.0 – 3.3  8.5 – – – – – – – –

Bromus squarrosus 38.3 – – – – – – – 1.1 – 32.1 – – – 19.7 38.3

D. sp. ass. Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis

Elytrigia repens – 28.2 28.6 29.2 24.5 – 4.5 – 6.0 – – 18.2 11.4 18.2 18.2 –

Convolvulus arvensis – 42.2 23.9 – 25.9 1.2 13.2 15.8 – – – – – – – –

Crepis tectorum – 60.3 – – 6.8 – – 21.4 – – – – 6.8 – – –

Trifolium arvense – 39.7 – – – – – – – – – – – – – –

D. sp. ass. Convolvulo-Brometum inermis

Bromopsis inermis – – 90.7 – – – – – – – – – – – – 12.3

Carduus acanthoides – – 25.8 30.8 – –   – – 1.5 – 0.5 38.8 24.8 5.2 1.5 –

D. sp. ass. Arctietum lappae

Arctium lappa 0.7  – 0.7 55.0 – – – – – – – 40.5 –  5.1   –   –

A. tomentosum – – – 52.2 – – – – – – – – – – – –

Ballota nigra – – – 33.1 – – 5.4 – – – – 12.6 31.8 29.9 – –

D. sp. ass. Berteroetum incanae

Achillea submillefolium 0.9 14.5 8.3 – 25.9 – 29.0 – – – 25.1 – 10.1 –  – –

Berteroa incana – – – 5.2 84.1 – 3.6 – – – 2.3 – – – – –

Plantago lanceolata 1.6 4.4 – – 28.9 – 6.8 43.7 – – 24.0 – – – – –

D. sp. ass. Dauco-Centauretum diffusae

Centaurea diffusa 3.8 – 19.2 – 7.7 34.6 – – – – – – – – 24.6 13.0

Daucus carota – – – – – 54.4 – 29.4 – 21.1 – – – 14.4 – –

D. sp. ass. Melilotetum albo-officinalis

Melilotus alba – – –   – – – 36.4 – – 36.4 – – – – – 14.5

M. officinalis – – – – – – 69.6 – – – – – – – – –

Cichorium intybus – – 23.5 – 2.9 – 42.9 – 8.2 – 1.1 – – – 8.2 –

Medicago lupulina – – – – – – 25.0 – 17.3 – – – – – – –
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Номер синтаксону 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Кількість описів 6 6 6 8 7 7 7 7 13 3 8 7 8 4 3 5

D. sp. ass. Plantagini lanceolatae-Chondrilletum junceae

Chondrilla juncea 4.1 7.0 13.0 – 1.8 – – 48.6 7.0 – 14.0 – – – – –

D. sp. comm. DC Artemisia absinthium-Phragmites australis 

Phragmites australis – – – – – – 1.1 – 72.7 – – – – – 25.4 –

Artemisia absinthium – – – – – 19.2 – – 40.6 – – 12.1 32.1 – 2.6 –

Cirsium setosum – – 7.0 – – – 17.6 – 37.0 – – – 5.2 – – 12.7

Gypsophila perfoliata – – – – – 14.9 – – 47.2 – – – – – – –

D. sp. comm. BC Tussilago farfara

Tussilago farfara – – – – – – – – – 100 – – – – – –

D. sp. ass. Achilleo millefoliae-Grindelietum squarrosae

Grindelia squarrosa 0.8 – 0.8 – – 24.2 – – – 30.8 30.8 – 4.6 – 30.8 –

Lotus ucrainicus – – – – – 10.3 10.3 – – – 43.5 – – – 26.7 –

Poa angustifolia – – 18.4 – – – 6.8 6.2 – – 43.6 – – – 24.0 –

D. sp. ass. Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii

Onopordum acanthium – – – – – – – – 7.5 – – 74.2 – – – –

D. sp. ass. Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii

Potentilla argentea – – 5.3 – – – – 0.5 2.4 – – – 49.8 – – 29.0

D. sp. comm. DC Solidago canadensis

Solidago canadensis – – – – – 6.2 6.2 – – – – – – 76.6 – –

 D. sp. comm. Xeranthemum annuum

Xeranthemum annuum – – – – – – – – 21.9 – – – – – – 82.0

Цифрами позначені синтаксони: 1 – Anisantho-Artemisietum austriacae, 2 – Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis, 
3 – Convolvulo-Brometum inermis, 4 – Arctietum lappae, 5 – Berteroetum incanae, 6 – Dauco-Centauretum diffusae, 7 – 
Melilotetum albo-officinalis, 8 – Plantagini lanceolatae-Chondrilletum junceae, 9 – DC Artemisia absinthium-Phragmites australis 
[Onopordetalia acanthii/Phragmitetalia australis], 10 – BC Tussilago farfara [Dauco-Melilotion], 11 – Achilleo millefoliae-
Grindelietum squarrosae, 12 – Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii, 13 – Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii, 14 – 
DC Solidago canadensis [Artemisietea vulgaris], 15 – DC Grindelia squarrosa [Artemisietea vulgaris], 16 – DC Xeranthemum 
annuum [Artemisietea vulgaris/Festuco-Brometea]

Figures indicate syntaxa: 1 – Anisantho-Artemisietum austriacae, 2 – Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis, 3 – Convolvulo-
Brometum inermis, 4 – Arctietum lappae, 5 – Berteroetum incanae, 6 – Dauco-Centauretum diffusae, 7 – Melilotetum albo-
officinalis, 8 – Plantagini lanceolatae-Chondrilletum junceae, 9 – DC Artemisia absinthium-Phragmites australis [Onopordetalia 
acanthii/Phragmitetalia australis], 10 – BC Tussilago farfara [Dauco-Melilotion], 11 – Achilleo millefoliae-Grindelietum 
squarrosae, 12 – Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii, 13 – Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii, 14 – DC Solidago 
canadensis [Artemisietea vulgaris], 15 – DC Grindelia squarrosa [Artemisietea vulgaris], 16 – DC Xeranthemum annuum 
[Artemisietea vulgaris/Festuco-Brometea]
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За від сут ності ан тро піч но го впли ву збіль шу-
єть ся част ка ін ва зій них ви дів (Grindelia squarrosa, 
Ambrosia artemisiifolia) та зла ко вих у це но зах і від-
бу ва єть ся їхня змі на на уг ру по ван ня по ряд ку 
Agropyretalia intermedio-repentis.

У міс ті уг ру по ван ня опи са ні на пус ти рі біля 
Шах то управ лін ня "Ар се лор Міт тал Кри вий Ріг", 
зви чай но тра п ляють ся оба біч до ріг, на за не дба них 
ді лян ках у різ них час ти нах міс та. Ви яв ле ні в тех но-
ген них еко то пах Кри во ріж жя, від не се ні до Ambrosio 
artemisiifoliae-Grindelietum squarrosae Smetana 2002, 
ос тан ня є си но ні мом ви зна че ної асо ціа ції. 

Кое фі ці єнт Жак ка ра між це ноф ло ра ми уг ру по-
вань, опи са них О.В. Кос тильо вим і в міс ті, ста но-
вить < 50%.

Асо ціа ція Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii 
Jarolіmek et al. 1997

Д. в.: Arctium lappa, Carduus acanthoides, Onopordum 
acanthium L.

Зов ніш ній ви гляд уг ру по вань ви зна ча ють до мі-
нан ти C. acanthoides, O. acanthium, ок ре мо або ра-
зом. Фор му ють ви со ко рос лі су ціль ні за рос ті (се-
ред ня ви со та 90 см) з про ек тив ним по крит тям 95%. 
Ви яв ле ні сі ян ці Ulmus minor. Пер ший під′ярус (45–
100 см) представ ле ний ді аг ностич ни ми ви да ми 
асо ціа ції та кла су: Artemisia absinthium, Cyclachaena 
xanthiifolia Nutt., Tragopogon major, Melilotus alba. 
В дру го му під′яру сі (10–45 см) ви яв ле ні Poa 
angustifolia, Ballota nigra, Lactuca serriola, Hordeum 
murinum, Polygonum aviculare. Кіль кість ви дів в уг-
ру по ван нях не пе ре ви щує 15, се ред нє зна чен ня 13. 
У це ноф ло рі ви яв ле но 25 ви дів. 

За йма ють за ті не ні зво ло же ні міс цез ростан ня з 
де гра до ва ни ми чор но зе ма ми та від кри ті сухі – з 
пі ща ни ми ґрун та ми. Опи са ні на на си пах на Ін гу-
лецько му від ва лі, субстрат представ ле ний ле со-
вид ни ми суг лин ка ми. Уг ру по ван ня до сить стій кі у 
часі за ра ху нок кон ку рент но силь них ви дів Arctium 
lappa, Artemisia absinthium, Ballota nigra. При від-
сут ності ан тро піч но го впли ву фор му ють ся це но зи 
Robinietea.

У міс ті уг ру по ван ня опи са ні на за не дба ній се лі-
теб ній ді лян ці, спо ра дич но по ши ре ні в цен траль-
ній і пів ніч ній час ти нах міс та, тра п ляють ся в тех-
но ген них еко то пах.

Уг ру по ван ня на во дять ся ав то ра ми під різ ни ми 
на зва ми. Для Че хії (Vegetace Česke…, 2009), Бол га-
рії (Tzonev et al., 2009) по да єть ся асо ціа ція Carduo 
acanthoidis-Onopordetum acanthii. В Ру му нії ви ді-

(се ред ня кіль кість ви дів 8). Рос лин ність роз рі дже-
на, із за галь ним про ек тив ним по крит тям до 60%. 

Уг ру по ван ня опи са ні в Кри во му Розі на Ін гу-
лецько му від ва лі на схи лі від си пан ня за лі зистих 
квар ци тів і суг лин ків. 

М.Г. Сме та ною (Smetana, 2002) в тех но ген них 
еко то пах ви ді ле ні не ва лід ні асо ціа ції Tussilago-
Phragmitetum australis Smetana 2002, Meliloto albi-
Phragmitetum australis Smetana 2002 та Tussilaginetum 
farfarae Oberd. 1949, які є си но ні ма ми Poo 
compressae-Tussilaginetum farfarae Tx. 1931. 

Союз Onopordion acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 
1936

Д. в.: Artemisia absinthium, Onopordum acanthium, 
Potentilla argentea L., Reseda lutea.

Вклю чає уг ру по ван ня, сфор мо ва ні тер мо філь-
ни ми дво- або ба га то річ ни ми ви да ми. У це ноф ло рі 
ве ли ка част ка ар хео фі тів, які до сить по ши ре ні на 
пус ти рях, оба біч до ріг, де рослини пе ріо дич но ви-
ко шу ють ся, іно ді – на се лі теб них ді лян ках у при-
ват них сек то рах на де гра до ва них чор но зе мах зі ще-
бе нем або ущіль не них пі ща них ґрун тах. При уро че-
ні до ксе ро фіт них умов міс цез ростань. У ході вто-
рин ної сук це сії в ан тро піч них еко то пах змі ню ють-
ся на це но зи Atriplicion nitensis Passarge 1978, Malvion 
neglectae, Sisymbrion officinalis. На те ри то рії Кри во го 
Рогу союз представ ле ний трьо ма асо ціа ція ми.

Асо ціа ція Achilleo millefoliae-Grindelietum 
squarrosae Kostylev in V. Solomakha et al. 1992

Д. в.: Achillea submillefolium, Bromus squarrosus, 
Grindelia squarrosa, Lotus ucrainicus, Poa angustifolia.

Опи са на В.О. Кос тильо вим на лі во му бе ре-
зі Ку яль ницько го ли ма ну на пі ща но-че ре паш ко-
во-ле со во му аг ло ме рат но му субстра ті ан тро піч-
но го по хо джен ня по бли зу сільсько гос по дарських 
угідь (Smetana, 2002). Уг ру по ван ня ви зна ча ють-
ся до мі ну ван ням ді аг ностич них ви дів Achillea 
submillefolium, Grindelia squarrosa, Poa angustifolia. 
Тра востій із се редньою ви со тою 45 см і за галь ним 
про ек тив ним по крит тям 85%. В ньо му ви ді ляють-
ся два під′яру си. Пер ший (30–55 см) фор му ють пе-
ре важ но ді аг ностич ні види асо ціа ції та види кла-
су Artemisietea vulgaris: Cichorium intybus, Chondrilla 
juncea, Tragopogon major, Odontites vulgaris Moench, 
L., Centaurea diffusa та Sisymbrietalia кла су Stellarietea 
mediae: Lactuca serriola, Diplotaxis muralis. У дру го му 
під′яру сі ви яв ле ні види кла су Plantaginetea majoris: 
Polygonum aviculare, Portulaca oleracea та Galium 
aparine. Їхня кіль кість в уг ру по ван нях 9–19, се ред-
ня 13. У це ноф ло рі за фік со ва но 36 ви дів. 
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на ве де ні асо ціа ції Carduo acanthoidis-Onopordetum 
acanthii та Onopordetum acanthii (Bagrikova, 2016).

При фло ристич но му по рів нян ні уг ру по-
вань Carduetum acanthoidis (Allorge 1922), опи са-
них О.В. Кос тильо вим і М.Г. Сме та ною, і Carduo 
acanthoidis-Onopordetum acanthii, ви яв ле них у міс ті, 
вста нов ле ні кое фі ці єн ти Жак ка ра від по від но 59,5 
і 65%.

Асо ціа ція Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii 
Faliсski 1965

Д. в.: Artemisia absinthium, Ballota nigra, Carduus 
acanthoides, Potentilla argentea.

В уг ру по ван нях пе ре ва жа ють види кла су 
Artemisietea vulgaris. Ді аг ностич ні види не зав жди 
висту па ють до мі нан та ми. Се ред ня ви со та тра-
востою 55 см. За галь не про ек тив не по крит тя ви-
со ке, се ред нє зна чен ня 85%. Пер ший під′ярус 
(40–60 см) сфор мо ва ний ді аг ностич ни ми ви да ми  
A. absinthium, B. nigra, C. acanthoides, а та кож Melilotus 
alba, Achillea submillefolium, Echium vulgare L.  
У дру го му під′яру сі (10–30 см) ви яв ле ні P. argentea, 
Polygonum aviculare, Taraxacum officinale, Galium 
aparine. Се ред ня кіль кість ви дів на опи со ву ді лян ку 
14. Це ноф ло ра на лі чує 35 ви дів.

За від сут ності ан тро піч но го впли ву уг ру по ван ня 
три ва лий час ут ри му ють це но тич ні по зи ції. До мі-
нан та ми висту па ють A. absinthium та B. nigra.

У міс ті уг ру по ван ня опи са ні оба біч до ро ги, вул. 
Та ра па ківська, а та кож спо ра дич но тра п ляють ся на 
ви топ ту ва них, за не дба них ді лян ках у різ них час ти-
нах міс та.

Асо ціа ція Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii 
ви ді ле на в Сло вач чи ні (Šilc, Košir, 2006), Че хії 
(Vegetace Česke…, 2009), Сло ве нії (Šilc, Košir, 2006) 
та Ру му нії (Danza, 2007). 

Для Ук ра ї ни В.А. Со ло ма хою на во дить ся асо-
ціа ція Artemisietum absinthii Schubert et Mahn 1959 ex 
Eliáš 1982, яка є си но ні мом до Potentillo argenteae-
Artemisietum absinthii в сою зі Potentillo-Artemision 
absinthii Eliáš (1979) 1980, від по від но до су час ної 
син так со но мії – Onopordion acanthii (Solomakha 
et al., 1992; Solomakha, 2008). На Ін гу лецьких від-
ва лах змі ша но го типу, скла де них із за лі зистих 
квар ци тів, мер ге листих та ле со вид них суг лин-
ків, М.Г. Сме та ною та кож ви ді ле на асо ціа ція 
Artemisietum absinthii (Smetana, 2002).

Кое фі ці єн ти Жак ка ра між це ноф ло ра ми 
Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii, ви яв ле-
ни ми О.В. Кос тильо вим в тех но ген них еко то пах 

ля ють ва рі ант – Carduo acanthoidis-Onopordetum 
acanthii-centauretosum solstitialis (Coroi & Coroi 1998) 
Sanda & al. 2001 (Cristea, Gafta, 2015). У Сер бії опи-
са на асо ціа ція з до мі ну ван ням Carduus acanthoides – 
Carduetum acanthoidis Felföldy 1942 (Jovanović 
et al., 2013). Уг ру по ван ня з Onopordum acanthium 
об'єднані в асо ціа цію Onopordetum acanthii Br.-Bl. in 
Br.-Bl. et al. 1936 (Ninot et al., 2010). Ос тан ня по-
ши ре на та кож в Іс па нії (Rivas-Martіnez, 2001). В 
Угор щи ні ви ді ля ють асо ціа цію Onopordetum acanthii 
(Ді аг ностич ні види: Onopordum acanthium (клас 
пос тій ності V), Artemisia vulgaris (V), Urtica dioica L. 
(V)) та Carduo-Onopordetum acanthii Soу 1947 
(Onopordum acanthium (V), Carduus acanthoides (V), 
Artemisia absinthium (III), A. vulgaris (III)) (Dancza, 
2009). Для м. Кетс хей (Угор щи на) Onopordetum 
acanthii від не се на до Onopordion acanthi, а Carduetum 
acanthoidis – до Arction lappae по ряд ку Onopordetalia 
acanthiі (Dancza, 2007). У Ні меч чи ні уг ру по ван ня 
зі знач ною участю Carduus acanthoides від не се ні до 
Onopordetum acanthiі (Brandes, 1996). У Сло вач чи ні 
опи са ні Onopordetum acanthii та Carduus acanthoides-
community (Zaliberova, Jarolimek, 1995). 

В Ук ра ї ні асо ціа ція Onopordetum acanthii опи са на 
на те ри то рії Лі во бе реж но го Лі состе пу зі знач ною 
пос тій ною участю Carduus acanthoides (клас пос-
тій ності IV) (Solomakha et al., 1986). Так, В.А. Со-
ло ма ха зі спів ав то ра ми роз гля дає ок ре мо асо ціа ції 
Carduetum acanthoiditis (Allorge 1922) Morariu 1939 
(на пи сан ня збе ре же не ав торське) та Onopordetum 
acanthiі (Solomakha et al., 1992). Для Льво ва на во-
дить ся асо ціа ція Carduetum acanthoidis Morariu 1943 
(Kucheryavyi et al., 1991). М.Г. Сме та ною на Кри во-
ріж жі на від ва лах біля ста ціо на ру "Пет ро во" та на 
про ми сло во му май дан чи ку Ін гу лецько го ГЗК опи-
са на асо ціа ція Carduetum acanthoidis (Allorge 1922) 
Morariu 1939. Її уг ру по ван ня фор му ють ся та кож 
на ре куль ти ва цій но му пле сі шла мо схо ви ща Пів-
ніч но го ГЗК з на сип ним ша ром суг лин ку. Ав то ром 
на во дить ся асо ціа ція Onopordetum acanthiі Braun-
Blanquet 1926 на схи лах дамб шла мо схо ви ща Пів-
ніч но го ГЗК. Субстрат кам'янистий з до міш ка ми 
суг лин ку або ґрун ти з ма ло по туж ним го ри зон том. 
В.А. Со ло ма ха в „Про дро му сі рос лин ності Ук ра ї ни” 
(Solomakha, 2008) на во дить 2 асо ціа ції: Carduetum 
acanthoidis (Allorge 1922) Morariu 1939 з ді аг ностич-
ними ви дами Carduus acanthoides і Onopordetum 
acanthii (Arctium tomentosum Mill., Artemisia vulgaris, 
Onopordum acanthium) (Solomakha, 2008). У Кри му 
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diffusa. Тра востій уг ру по вань із се редньою ви со тою 
40 см і се ред нім зна чен ням за галь но го про ек тив-
ним по крит тя 85%. У пер шо му під′яру сі (ви со та 
30–50 см) ви яв ле ні види кла су Artemisietea vulgaris: 
Bromus squarrosus, Achillea submillefolium, а та кож 
Xeranthemum annuum, Agropyron pectinatum (M. Bieb.) 
P. Beauv. і сі ян ці Ulmus minor. У дру го му (ви со та 
10–30 см) представ ле ні Potentilla argentea, P. pilosa 
Willd., Teucrium polium L. Кіль кість ви дів на ді лян-
ках 10–21. У це ноф ло рі ви яв ле но 44 види. 

Уг ру по ван ня за йма ють схи ли і пла то від ва лів, а 
та кож ді лян ки біля за то п ле но го кар′єру. Субстрат 
представ ле ний пі ща ни ми або гли нисто-пі ща ни ми 
ґрун та ми.

Для встановлення ступеня екологічної 
специфіки місцезростань угруповань та 
оцінки відмінності екотопічних характеристик 
досліджуваних ділянок здійснений ординаційний 
аналіз. Результати DCA-ординації угруповань 
класу Artemisietea vulgaris показують, що їхня 
диференціація відбувається головним чином 
уздовж показників едафічних факторів: змінності 
зволоження ґрунту (Fh), кислотності (Rc), режиму 
засолення (Sl) та вмісту мінерального азоту (Nt), 
вектори яких є найближчими до осі DCA2 (рис. 1).

Фі то ін ди ка цій ний ана ліз уг ру по вань за во ло-
гістю ґрун ту (Hd) вия вив, що рос лин ність кла су є 
ксе ро ме зо фіт ною (рис. 2.1). Най біль ші діа па зо ни 
роз сію ван ня (1,62 ба лів) по каз ни ків за фік со ва но 
в уг ру по ван нях Anisantho-Artemisietum austriacae, 
Arctietum lappae, DC Artemisia absinthium-Phragmites 
australis [Onopordetalia acanthii/Phragmitetalia 
australis], Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii, 
DC Solidago canadensis [Artemisietea vulgaris], най-
мен ші діа па зо ни роз сію ван ня (1,0–1,3 бали) від-
мі че но у BC Tussilago farfara [Dauco-Melilotion], що 
свід чить про не знач ні за па си во ло ги в ґрун ті. Ре-
зуль та ти еко ло гіч ної ди фе рен ціа ції за змін ністю 
зво ло жен ня (Fh) до во дять, що це но зи зроста ють 
пе ре важ но в умо вах із не знач ною її змін ністю (се-
ред ні по каз ни ки 3,0–4,0) (рис. 2.2). Най біль ший 
діа па зон роз сію ван ня (2,2–3,5 ба лів) зна чень за 
цим фак то ром ма ють уг ру по ван ня DC Artemisia 
absinthium-Phragmites australis [Onopordetalia acanthii/
Phragmitetalia australis], BC Tussilago farfara [Dauco-
Melilotion], DC Xeranthemum annuum [Artemisietea 
vulgaris/Festuco-Brometea], що по яс ню єть ся їхнім 
зростан ням у від валь них еко то пах, які від зна ча-
ють ся неста біль ністю вод но го ре жи му, а та кож DC 
Solidago сanadensis [Artemisietea vulgaris], Anisantho-

Дон ба су, М.Г. Сме та ною на від ва лах Кри во ріж жя і 
в м. Кри вий Ріг, скла да ють ‹ 50 і 69,7% від по від но.

Де ри ват не уг ру по ван ня DС Solidago сanadensis 
[Artemisietea vulgaris]

Д. в.: Solidago сanadensis.
В уг ру по ван нях до мі нує S. сanadensis, з ви со-

кою констант ністю ви яв ле ні Ballota nigra, Elytrigia 
repens, Lactuca serriola. Се ред ня ви со та тра востою 
65 см, про ек тив не по крит тя рос лин ності 85%. У 
пер шо му під′яру сі (40–70 см) тра п ляють ся на зва ні 
види та Achillea submillefolium, Daucus carota, Sonchus 
arvensis L., Atriplex prostrata. Дру гий під′ярус сфор-
мо ва ний ви да ми Stellarietea mediae: Atriplex tatarica, 
Hordeum murinum. Кіль кість ви дів в опи сах 7–21, 
се ред ня 14. Це ноф ло ра на лі чує 27 ви дів. 

Уг ру по ван ня тра п ляють ся на за не дба них ді лян-
ках по бли зу се лі теб них те ри то рій, оба біч до ріг, на 
зво ло же них міс цях, біля сміт ни ків на ще бе нистих 
чор но зем них ґрун тах. 

У про дро му сі ру де раль ної рос лин ності Че хії на-
во дить ся асо ціа ція Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum 
canadensis Tüxen et Raabe ex Anioі-Kwiatkowska 1974 
з до мі нан том Solidagо canadensis (Vegetace Česke..., 
2009) у сою зі Dauco carotae-Melilotion albi.

Де ри ват не уг ру по ван ня DC Grindelia squarrosa 
[Artemisietea vulgaris]

Д. в.: Grindelia squarrosa.
До мі нан том в уг ру по ван нях висту пає G. squarrosa. 

Тра востій ви со тою до 60 см, се ред нє про ек тив-
не по крит тя 70%. Знач ну участь у це но зах бе руть 
види кла су Artemisietea vulgaris: Artemisia absinthium, 
Cichorium intybus, Centaurea diffusa, Poa angustifolia, 
Tanacetum vulgare, Melilotus alba та кла су Stellarietea 
mediae: Atriplex tatarica, Lactuca serriola. На зва ні 
види фор му ють пер ший під'ярус (20–60 см). У дру-
го му (10–20 cм) представ ле ні Galium humifusum M. 
Bieb., Plantago major. Се ред ня кіль кість ви дів в опи-
сах ста но вить 12. Це ноф ло ру фор му ють 29 ви дів. 

Уг ру по ван ня опи са ні з пла то Ін гу лецько го та 
біля під ніж жя Бур щицько го від ва лів, що при ля-
га ють до місько го сміт тєз ва ли ща на субстра тах, 
представ ле них дріб ним ще бе нем.

Де ри ват не уг ру по ван ня DC Xerathemum annuum 
[Artemisietea vulgaris/Festuco-Brometea]

Д. в.: Xeranthemum annuum.
В уг ру по ван нях до мі нує X. annuum. З ви со-

кою пос тій ністю в тра востої тра п ляють ся види 
кла су Festuco-Brometea: Medicago falcata, Artemisia 
marschalliana, Salvia verticillata, Galatella villosa та 
кла су Artemisietea vulgaris: Melilotus alba, Centaurea 
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Рис. 1. Результати DCA-ординації cинтаксонів класу Artemisietea vulgaris за екологічними факторами: Hd – вологість, 
Fh – змінність зволоження, Rc – кислотність ґрунту, Sl – сольовий режим, Са – вміст карбонатів, Nt – вміст сполук 
азоту, Ae – аерація грунту, Тm – термічність кліматичних умов, Om – омброрежим, Kn – континентальність клімату, 
Cr – кріоклімат, Lc – світловий режим. Тут і далі цифрами позначені синтаксони: 1 – Anisantho-Artemisietum austriacae, 
2 – Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis, 3 – Convolvulo-Brometum inermis, 4 – Arctietum lappae, 5 – Berteroetum incanae, 
6 – Melilotetum albo-officinalis, 7 – Plantagini lanceolatae-Chondrilletum junceae, 8 – Dauco-Centauretum diffusae, 9 – DC 
Artemisia absinthium-Phragmites australis [Onopordetalia acanthii/Phragmitetalia australis], 10 – BC Tussilago farfara [Dauco-
Melilotion], 11 – Achilleo millefoliae-Grindelietum squarrosae, 12 – Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii, 13 – Potentillo 
argenteae-Artemisietum absinthii, 14 – DC Solidago canadensis [Artemisietea vulgaris], 15 – DC Grindelia squarrosa [Artemisietea 
vulgaris], 16 – DC Xeranthemum annuum [Artemisietea vulgaris/Festuco-Brometea]

Fig. 1. Results of DCA-ordination of syntaxa of the class Artemisietea vulgaris by ecological factors: Hd – soil humidity, Fh – 
variability of damping, Rc – acidity, Sl – salt regime, Са – carbonate content, Nt – nitrogen content, Ae – soil aeration, Тm 
– thermal climate, Om – humidity, Kn – continental climate, Cr – cryoclimate, Lc – light. Legend: figures indicate syntaxa: 
1 – Anisantho-Artemisietum austriacae, 2 – Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis, 3 – Convolvulo-Brometum inermis, 4 – 
Arctietum lappae, 5 – Berteroetum incanae, 6 – Melilotetum albo-officinalis, 7 – Plantagini lanceolatae-Chondrilletum junceae, 
8 – Dauco-Centauretum diffusae, 9 – DC Artemisia absinthium-Phragmites australis [Onopordetalia acanthii/Phragmitetalia 
australis], 10 – BC Tussilago farfara [Dauco-Melilotion], 11 – Achilleo millefoliae-Grindelietum squarrosae, 12 – Carduo 
acanthoidis-Onopordetum acanthii, 13 – Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii, 14– DC Solidago canadensis [Artemisietea 
vulgaris], 15 – DC Grindelia squarrosa [Artemisietea vulgaris], 16 – DC Xeranthemum annuum [Artemisietea vulgaris/Festuco-
Brometea]
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ють уг ру по ван ня DC Artemisia absinthium-Phragmites 
australis [Onopordetalia acanthii/Phragmitetalia 
australis], Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii, 
DC Grindelia squarrosa [Artemisietea vulgaris], най-
мен ший (1,0–1,1) – Arctietum lappae, DC Solidago 
canadensis [Artemisietea vulgaris].

Клі ма тич ні па ра мет ри ро зу мі ють ся, на сам пе-
ред, як про яв впли ву мік ро клі ма ту на рос лин ні 
уг ру по ван ня. В по нят тя клі ма ту вклю ча ють мік-
ро клі ма тич ні особ ли вості ре жи му ін со ля ції, тем-
пе ра ту ри по віт ря, ви кли ка ні фор мою рель є фу, 
ха рак те ром рос лин ності (ви со та, щіль ність, зімк-
не ність), ти пом субстра ту тощо. Еко ло гіч на ди фе-
рен ціа ція від по від но до по каз ни ків тер мо ре жи му 
(Tm) (рис. 2.8) по ка за ла, що уг ру по ван ня фор му-
ють ся за суб ме зо терм них умов, при цьо му ши ро-
ку ам п лі ту ду (2,2–4,4) ма ють BC Tussilago farfara 
[Dauco-Melilotion], Achilleo millefoliae-Grindelietum 
squarrosae, DC Solidago canadensis [Artemisietea 
vulgaris], DC Grindelia squarrosa [Artemisietea 
vulgaris], DC Xeranthemum annuum [Artemisietea 
vulgaris], що пов'язано з ко ли ван ням тем пе ра-
ту ри в різ них міс цях на від валь них ланд шаф тах. 
Вузькою еко ло гіч ною ам п лі ту дою (1,0–1,1) від-
зна ча ють ся уг ру по ван ня Arctietum lappae, сою зу 
Dauco-Melilotion, Carduo acanthoidis-Onopordetum 
acanthii. Пе ре роз по діл по каз ни ків за ом бро ре жи-
мом (Om) на кон крет ній міс це вості від бу ва єть ся 
за ра ху нок рель є фу. За зна чен ня ми ом бро ре жи-
му (рис. 2.9) це но зи при уро че ні до ме зо ари до фіт-
них умов. Най біль ший діа па зон роз сію ван ня зна-
чень (2,3 ба лів) ма ють уг ру по ван ня DC Solidago 
canadensis [Artemisietea vulgaris]. Уг ру по ван ня кла су 
зроста ють в кон ти нен таль них умо вах (рис. 2.10). 
Фак тор кон ти нен таль ності (Kn) має най біль ший 
діа па зон роз сію ван ня (1,6–2,5) по каз ни ків у це-
но зах Anisantho-Artemisietum austriacae, DC Artemisia 
absinthium-Phragmites australis [Onopordetalia 
acanthii/Phragmitetalia australis], BC Tussilago farfara 
[Dauco-Melilotion], сою зу Onopordion acanthii, 
DC Solidago canadensis [Artemisietea vulgaris], DC 
Xeranthemum annuum [Artemisietea vulgaris/Festuco-
Brometea]. Оцін ка мо ро зостій кості клі ма ту (кріо-
ре жим, Cr) (рис. 2.11) від по ві дає по мір но му типу, 
її по каз ни ки ста нов лять 7,8–9. За сту пе нем ос-
віт ле ності еко то пу (рис. 2.12) уг ру по ван ня фор-
му ють ся при не знач но му за ті нен ні, що ство рю-
єть ся в яру сах рос лин ності. Най біль ші діа па зо ни 
роз сію ван ня зна чень (1,7–3,1) ма ють уг ру по ван-
ня Anisantho-Artemisietum austriacae, DC Artemisia 

Artemisietum austriacae. Най мен ші – Arctietum 
lappae, Berteroetum incanae, DC Grindelia squarrosa 
[Artemisietea vulgaris]. Еко ло гіч на ди фе рен ціа ція 
асо ціа цій кла су за ки слот ністю (Rc) і сольо вим ре-
жи мом (Sl) про де монст ру ва ла, що оп ти маль ни ми 
для їхнього роз ви тку є еко то пи із близькою до ней-
траль ної ре ак ці єю се ре до ви ща (рис. 2.3) та низьким 
вмістом мі не раль них со лей (рис. 2.4). Се ред нє зна-
чен ня Rc-фак то ра ста но вить 7–8 ба лів, що від-
по ві дає про між но му типу між слаб ко кис ли ми та 
ней траль ни ми ґрун та ми (Didukh, 2012). За галь ні 
межі зна чень ки слот ності ґрун тів становлять 6–9 
ба лів, що від по ві дає слаб ко кис лим (рН 5,5–6,5) та 
про між но му між слаб ко кис ли ми та ней траль ни ми 
ґрун та ми (рН 6,5–7,2). Ки слот ність ґрун тів ха рак-
те ри зу єть ся не спе ци фіч ним ха рак те ром, що по яс-
ню єть ся особ ли востя ми про це сів ґрун то ут во рен ня 
під трав'яною рос лин ністю (Alekhin, 1986; Lysenko 
et al., 2012). За галь ний сольо вий ре жим є важ ли-
вою ха рак те ристи кою ґрун тів, ос кіль ки впли ває 
на ґрун то утво рю валь ні про це си і ви зна чає мож ли-
вості адап та ції рос лин них ор га ніз мів. Най біль шу 
різ ни цю вмісту со лей у ґрун ті (1,8–3,1 ба лів) ма-
ють син так со ни DC Artemisia absinthium-Phragmites 
australis [Onopordetalia acanthii/Phragmitetalia 
australis], BC Tussilago farfara [Dauco-Melilotion], 
DC Xeranthemum annuum [Artemisietea vulgaris], DC 
Solidago сanadensis [Artemisietea vulgaris]. Роз по-
діл асо ціа цій за по каз ни ка ми вмісту спо лук азо-
ту (Nt) по ка зав, що біль шість уг ру по вань фор му-
єть ся на від нос но бід них, щодо йо го мі не раль них 
форм, ґрун тах (рис. 2.6). Ши ро ку еко ло гіч ну ам-
п лі ту ду (2–3 бали) за на зва ним фак то ром ма ють 
BC Tussilago farfara [Dauco-Melilotion], DC Solidago 
сanadensis [Artemisietea vulgaris]. Еко ло гіч на ди фе-
рен ціа ція уг ру по вань від нос но вмісту кар бо на тів у 
субстра ті (Ca) (рис. 2.5) за свід чи ла, що вони фор-
му ють ся в еко то пах із се ред нім їх нім вмістом. Най-
біль ший діа па зон роз сію ван ня (1,8–3,1) зна чень за 
на зва ним фак то ром ма ють Anisantho-Artemisietum 
austriacae, Dauco-Centauretum diffusae, DC Artemisia 
absinthium-Phragmites australis [Onopordetalia 
acanthii/Phragmitetalia australis], BC Tussilago farfara 
[Artemisietea vulgaris], DC Xeranthemum annuum 
[Artemisietea vulgaris], що по ка зує до сить ве ли ку 
роз біж ність еда фіч них умов. Ре зуль та ти син фі то-
ін ди ка ції рос лин ності за фак то ром ае ра ції ґрун ту 
(Ae) вия ви ли, що асо ціа ції кла су фор му ють ся на 
се редньо ае ро ва них ґрун тах (рис. 2.7). Най біль-
ший діа па зон роз сію ван ня зна чень (2,5–3,0) ма-
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Рис. 2.1. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris 
за вологістю (цифри на осі абсцис на рис. 2.1–2.12 
відповідають номерам асоціацій на рис. 1) 

Fig. 2.1. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by soil humidity (figures on the abscissa in Figs 2.1–
2.12 correspond to association numbers in Fig. 1)

Рис. 2.2. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
змінністю зволоження

Fig. 2.2. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by variability of humidity

Рис. 2.3. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
кислотністю

Fig. 2.3. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by acidity 

Рис. 2.4. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
режимом засолення

Fig. 2.4. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by salt regime 
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Рис. 2.5. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
вмістом карбонатів

Fig. 2.5. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by carbonate content

Рис. 2.6. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
вмістом сполук азоту

Fig. 2.6. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by nitrogen content

Рис. 2.7. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
ступенем аерації екотопу

Fig. 2.7. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by soil aeration

Рис. 2.8. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
терморежимом

Fig. 2.8. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by thermal climate regime
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Рис. 2.9. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
омброрежимом

Fig. 2.9. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by climate humidity regime

Рис. 2.10. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
континентальністю клімату

Fig. 2.10. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by climate continentality 

Рис. 2.11. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
кріокліматом

Fig. 2.11. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by cryoclimate

Рис. 2.12. Розподіл асоціацій класу Artemisietea vulgaris за 
світловим режимом

Fig. 2.12. Distribution of associations of the class Artemisietea 
vulgaris by light regime
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сут тє вих ко ли вань. На ок ре мих ді лян ках від ва лів 
спос те рі га єть ся знач не під ви щен ня тем пе ра ту ри, 
зу мов ле не на грі ван ням субстра ту, представ ле но го 
за лі зисти ми квар ци та ми й слан ця ми. 

Наступ ні до слі джен ня ма ють бути спря мо ва ні 
на по даль ше кри тич не оп ра цю ван ня син так со но-
мії рос лин ності, зок ре ма об ся гу ви ді ле них оди ниць 
з ви ко ристан ням но віт ніх ме то дів до слі джень та 
по рів нян ня кла си фі ка цій них схем з єв ро пейськи-
ми. За ли ша ють ся не розв'язаними дис ку сій ні пи-
тан ня ста ту су ін ва зій них ви дів у син так со нах. На 
часі вдо ско на лен ня ме то дів фі то ін ди ка цій них до-
слі джень, зок ре ма в на прям ку ін те граль ної іден-
ти фі ка ції по діб ності умов міс цез ростань, з ог ля ду 
на ши ро кі еко ло гіч ні ам п лі ту ди си нан троп них ви-
дів, що здат ні фор му ва ти по діб ні за фло ристич ним 
скла дом це но зи в різ них еко то пах. Знач ний ін те рес 
ста но вить та кож з'ясування ди на мі ки ру де раль ної 
рос  ли нн ості на різ них ста ді ях її роз ви тку та роз-
роб лен ня про гно зу змін. 
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absinthium-Phragmites australis [Onopordetalia 
acanthii/Phragmitetalia australis], BC Tussilago farfara 
[Dauco-Melilotion], Achilleo millefoliae-Grindelietum 
squarrosae, DC Solidago canadensis [Artemisietea 
vulgaris], DC Xeranthemum annuum [Artemisietea 
vulgaris/Festuco-Brometea]. Ре зуль та ти син фі то ін-
ди ка ції свід чать про не ви баг ли вість на зва них син-
так со нів до світ ла і здат ність зроста ти в за ті не них 
еко то пах.

Ви снов ки 

Здій сне но фі то це но тич ний ана ліз та роз роб ле на 
схе ма рос лин ності кла су Artemisietea vulgaris у Кри-
во му Розі. Ви ді ле но 11 асо ціа цій, 5 уг ру по вань, що 
скла дає 18,5% за галь ної кіль кості асо ціа цій кла су в 
Ук ра ї ні, які на ле жать до 4 сою зів і 2 по ряд ків. Вста-
нов ле но, що ру де раль на рос лин ність є од но рід ною 
в син так со но міч но му від но шен ні і різ но рід ною – 
за скла дом це ноф лор, що зу мов ле но ши ро кою 
еко ло гіч ною ам п лі ту дою їх ніх представ ни ків і різ-
но ма ніт ністю еко то пів. Ви зна че но ви со ку по діб-
ність це ноф лор асо ціа цій Anisantho-Artemisietum 
austriacae, Arctietum lappae, Carduo acanthoidis-
Onopordetum acanthii.

Про ве де на фі то ін ди ка цій на оцін ка умов міс цез-
ростань та вста нов ле ні про від ні фак то ри еко ло-
гіч ної ди фе рен ціа ції опи са них син так со нів кла су 
Artemisietea vulgaris, яки ми є змін ність зво ло жен ня 
ґрун ту, ки слот ність, ре жим за со лен ня та вміст мі не-
раль но го азо ту. В ме жах міс та еко то пи, зай ня ті ру-
де раль ною рос лин ністю, ха рак те ри зу ють ся не дос-
тат нім зво ло жен ням ґрун ту і не знач ною його змін-
ністю. Ви ня ток ста нов лять від валь ні ланд шаф ти 
цен траль ної та пів ден ної час ти ни міс та, але вони 
від зна ча ють ся неста біль ністю вод но го ре жи му. На 
пус ти рях, се лі теб них ді лян ках, на си пах, сміт ни ках, 
у цен траль ній і пів ніч ній час ти нах міс та сфор мо-
ва ні ґрун ти з нор маль ною ае ра ці єю. Від валь ні еко-
то пи від зна ча ють ся субстра та ми з низьким вмістом 
спо лук азо ту. На те ри то рії міс та ґрун ти ха рак те-
ри зу ють ся слаб кою мі не ра лі за ці єю. Збіль шен ня 
вмісту мі не раль них со лей ви яв ле но в субстра тах 
на се лі теб них те ри то рі ях, сміт ни ках, пус ти рях, ді-
лян ках біля кла до вищ та гос по дарських за бу дов у 
різ них час ти нах міс та. На за не дба них іг ро вих май-
дан чи ках, се лі теб них ді лян ках, біля рі чок, оба біч 
до ріг ґрун ти ма ють се ред ній вміст кар бо на тів, що 
ви зна чає слаб ко луж ну ре ак цію ґрун то во го роз чи-
ну. Клі ма тич ні фак то ри, пов'язані з тер мо ре жи мом 
(тер мо-, кріо ре жим), на те ри то рії міс та не ма ють 

http://www.tandfonline.com/author/Bi%C5%A3%C4%83-Nicolae%2C+C
http://www.tandfonline.com/author/Indreica%2C+A


467Укр. бот. журн., 2017, 74(5)

Kovačević Z., Nikolić L., Nikolić-Đorić E. Vegetation of 
the classes Stellarietea mediae and Agropyretea repentis in 
the vineyards of Bosnia and Herzegovina. Acta Sci. Pol.  
Hortorum Cultus, 2017, 16(1): 163–181.

Kucheryavyi V.O., Solomakha V.A., Solomakha T.D., 
Shelyah-Sosonko Yu.R., Kramarets V.O. Ukr. Bot. J., 
1991, 48(3): 48–55. [Кучерявий В.О., Соломаха В.А., 
Соломаха Т.Д., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Крама-
рець В.О. Синтаксономія рудеральної рослинності 
м. Львова. Укр. бот. журн., 1991, 48(3): 48–55]. 

Levon A.F. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1997, 1: 57–75.  
[Левон А.Ф. Синтаксономия рудеральной расти-
тельности Ялты. IV. Класс Artemisietea vulgaris. Укр. 
фiтоценот. зб., Сер. А, 1997, 1: 57–75].

Levon O.F. Synantropna roslynnist' terytoriyi Velykoyi Yalty: 
Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 1999, 16 pp. [Ле-
вон О.Ф. Синантропна рослинність території Великої 
Ялти: автореф. дис. ... канд. біол. наук: спец. 03.00.05 
"Ботаніка", Київ, 1999, 16 с.].

Lysenko H.M., Danylyk I.M., Kish R.Ya., Bednarska I.O. 
Visnyk Lviv. un-tu, Ser. biolohichna, 2012, 59: 52–65. 
[Лисенко Г.М., Данилик І. М., Кіш Р. Я., Беднар-
ська І.О. Екотопічні особливості осередків ксе-
ротермної рослинності Закарпатської низовини.  
Вісн. Львів. ун-ту, Cер. біологічна, 2012, 59: 52–65].

Matuszkiewicz W. Przewonik do oznaczania zbiorowisk 
roslinnych Polski, Warszawa: PWN, 2001, 537 рp. 

Medvecká J., Zaliberova M., Jarolimek I. Ruderal Vegeta-
tion of the Horná Orava Region 1. Bidentetea tripartitae, 
Polygono arenastri-Poetea annuae, Molinio-Arrhenathere-
tea, Stellarietea mediae and Artemisietea vulgaris. Thaiszia, 
2006, 19: 91–129.

Mosyakin S.L. Ukr. Bot. J., 1999, 56(1): 79–88. [Мося-
кін С.Л. Рослини України у Світовому Червоному 
списку. Укр. бот. журн., 1999, 56(1): 79–88].

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

Mykhaylenko M.M. Osnovy ahrometeorolohii, Kyiv: Vyshcha 
Shkola, 1982, 192 pp. [Михайленко М.М. Основи агро-
метеорології, Київ: Вища шк., 1982, 192 с.].

Ninot J.M., Font X., Masalles R.M., Vigo J. Syntaxonomic 
conspectus of the vegetation of Catalonia and Andorra. 
II: Ruderal communities. Acta Bot. Barcelona, 2010–
2011, 53: 113–189.

Osypenko V.V. Spontanna roslynnist m.Cherkasy: Cand. Sci. 
Diss. Abstract, Kyiv, 2006, 20 pp. [Осипенко В.В. Спон-
танна рослинність м. Черкаси: автореф. дис. … канд. 
біол. наук: спец. 03.00.05 "Ботаніка", Київ, 2006, 
20 с.].

Papucha I.V. Ukr. Bot. J., 1991, 48(2): 39–41. [Папуча І.В. 
Рудеральна рослинність м. Чернігова. Укр. бот. 
журн., 1991, 48(2): 39–41].

Rivas-Martínez S., Fernández-González F., Loidi J.,  
Lousã M., Penas A. Syntaxonomical checklist of vascular 
plant communities of Spain and Portugal to association 
level. Itinera Geobot., 2001, 14: 5–341. 

Šilc U., Košir P. Synanthropic vegetation of the city of Kranj 
(Central Slovenia). HACQUETIA, 2006, 5(1): 213–231.

Bredikhina Yu.L. Spontanna roslynnist  m. Melitopolya: 
syntaksonomiya, fitomelioratyvne znachennya i shchlyakhy 
optymizatsii: Cand. Sci. Diss. Abstract, Lviv, 2015, 18 pp. 
[Бредіхіна Ю.Л. Спонтанна рослинність м. Мелітопо-
ля: синтаксономія, фітомеліоративне значення і шля-
хи оптимізації: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: спец. 
06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація", Львів, 
2015, 18 с.].

Chytrý M., Tichý L., Holt J., Z. Botta-Dukát. Determina-
tion of diagnostic species with statistical fidelity mea-
sures. J. Veget. Sci., 2002, 13: 79–90.

Cristea V., Gafta D. The Mediterranean floristic element in 
the flora and vegetation of Romania. Flora Mediter., 2015, 
25 (Spec. issue): 65–76. doi: 10.7320/FlMedit25SI.065.

Dancza I. Ruderalis Nхvenutarsulasok A Delnyugat-
Denuntulon: Cand. Sci. Diss. Abstract, Keszthely, 2007, 
89 рp.

Dancza I. Syntaxonomic studies on the ruderal plant com-
munities in Southwest Transdanubia (Hungary). Acta 
Bot. Hungarica, 2009, 51(1): 35–59. doi: 10.1556/
ABot.51.2009.1–2.7.

Derpolyuk S.V. Struktura osnovnykh typiv roslynnykh uhru-
puvan zakhidnykh rayoniv Kryvorizkoho zalizorudnoho 
baseynu, stan ta prohnoz rozvytku: Cand. Sci. Diss. 
Abstract, Yalta, 2002, 29 pp. [Дерполюк С.В. Струк-
тура основних типів рослинних угрупувань західних 
районів Криворізького залізорудного басейну, стан та 
прогноз розвитку: автореф. дис. … канд. біол. наук: 
спец. 03.00.05 – "Ботаніка", Ялта, 29 с.]. 

Didukh Ya.P. Osnovy bioindykatsii, Kyiv: Naukova Dumka, 
2012, 343 pp. [Дідух Я.П. Основи біоіндикації, Київ: 
Наук. думка, 2012, 343 с.]. 

Hennekens S. Turboveg for Windows. 1998–2007. Version 2, 
2008, 78 pp.

Hill M.O., Gauch H.G. Detrented correspondence analysis, 
an improved ordination technique. Vegetatio, 1980, 42: 
47–58.

Jovanović S., Jakovljević K., Djordjević V., Vukojičić S. 
Ruderal flora and vegetation of the town of Žabljak 
(Montenegro) – an overview for the period 1990–1998.  
Bot. Serbica, 2013, 37(1): 55–69. 

Kazakov V.L., Smetana M.H., Shypunova V.O., Paranko I.S. 
Pryrodnycha heohrafiya Kryvbasu, Kryvyi Rih: Oktan-
Prynt, 2000, 137 pp. [Казаков В.Л., Сметана М.Г., 
Шипунова В.О., Паранько І.С. Природнича географія 
Кривбасу, Кривий Ріг: Октан-Принт, 2000, 137 с.].

Konohray V.A., Osypenko V.V. Visnyk Cherkas. univ., 2015, 
2(335): 48–54. [Конограй В.А., Осипенко В.В. Син-
таксономія рудеральної рослинності (клас Artemisie-
tea vulgaris) території Кременчуцького водосховища. 
Вісн. Черкаськ. ун-ту, 2015, 2(335): 48–54].

Kopečky K., Hejny S. A new approach to the classification 
of anthropogenic plant communities. Vegetatio, 1974, 29: 
17–20.

Kostylev A.V. In: Fitotsenologiya antropogennoy rastitelnosti, 
1985, pp. 91–97. [Костылев А.В. О двух ассоциаци-
ях рудеральной растительности Северо-Западного 
Причерноморья. В кн.: Фитоценология антропоген-
ной растительности, 1985, c. 91–97].

https://www.researchgate.net/journal/1588-2578_Acta_Botanica_Hungarica
https://www.researchgate.net/journal/1588-2578_Acta_Botanica_Hungarica


468 Ukr. Bot. J., 2017, 74(5)

Єременко Н.С. Рудеральна рослинність Кривого Рогу.  
I. Клас Artemisietea vulgaris. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 
449–468.

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

У статті представлені результати дослідження рудераль-
ної рослинності класу Artemisietea vulgaris в Кривому 
Розі. Охарактеризовані угруповання високорослих дво- 
та багаторічних видів відкритих, помірно зволожених і 
сухих екотопів. Рослинність класу A. vulgaris представле-
на 11 асоціаціями та 5 угрупованнями, що належать до 
3-х союзів та 2-х порядків. Встановлені їхні особливості 
при порівнянні з угрупованнями, поширеними в інших 
регіонах України. В результаті проведеного ординацій-
ного аналізу геоботанічних матеріалів встановлено, що 
екологічна диференціація синтаксонів досліджуваного 
класу в межах Кривого Рогу визначається сукупністю 
основних факторів середовища, провідними серед яких 
є змінність зволоження ґрунту, кислотність, режим засо-
лення та вміст мінерального азоту.
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В статье представлены результаты исследований ру-
деральной растительности класса Artemisietea vulgaris в 
Кривом Роге. Охарактеризованы рудеральные сообще-
ства двух- и многолетних видов открытых, умеренно 
увлажненных и сухих экотопов. Растительность класса 
A. vulgaris представлена 11 ассоциациями и 5 сообще-
ствами, которые входят в состав 3-х союзов и 2-х поряд-
ков. Установлены их особенности на основе сравнения 
с сообществами, распространенными в других регионах 
Украины. В результате проведенного ординационного 
анализа геоботанических материалов установлено, что 
экологическая диффернциация синтаксонов ислледуе-
мого класса на территории Кривого Рога определяется 
совокупностью основных факторов среды, ведущими 
из которых являются изменчивость увлажнения почвы, 
кислотность, режим засоления и содержание минераль-
ного азота. 
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Red Data Book of Ukraine

Morchella steppicola (Pezizales, Ascomycota) описана 
українським мікологом М.Я. Зеровою (Zerova, 
1941) на основі зразка, зібраного Д.К. Зеровим 
1930 р. на околиці м. Карлівка Полтавської обл. 
Пізніше цей гриб був знайдений і поза межами 
України – в Казахстані, Росії (Ростовська обл.), 
Та джи киста ні, Турк ме ниста ні й Уз бе киста ні, але 
тра п ляв ся там зрід ка, по оди нич ни ми пло до ви-
ми ті ла ми, че рез що був за не се ний до "Крас ной  

кни ги СССР" (Schwarzman, 1984). За раз він ві-
до мий і в ін ших кра ї нах: Азер бай джа ні, Мол до ві,  
Ні меч чи ні, Сер бії, Сло вач чи ні та Угор щи ні (Yatsiuk 
et al., 2016).

Пі сля опи сан ня виду тривалий час про 
M. steppicola в Ук ра ї ні не було жодних відомостей. 
Вдру ге він був ви яв ле ний лише у квіт ні 1950 р., 
В.Є. Бал ковським у ден д ро пар ку "Ве се лі Бо ко-
вень ки" (До линський р-н Кі ро во градської обл.) 
(Andrianova et al., 2006). Че рез п'ять ро ків, у квіт-
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Heluta V.P. Distribution of Morchella steppicola (Pezizales, Ascomycota), a fungus listed in the Red Data Book of Ukraine, within 
the country. Ukr. Bot. J., 2017, 74(5): 469–474.
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Abstract. Morchella steppicola (Pezizales, Ascomycota) was described by the Ukrainian mycologist M.Ya. Zerova on the basis 
of a sample collected by D.K. Zerov in 1930 in the outskirts of Karlivka town, Poltava Region. From the 1950s to 1990s, 
the fungus was found in Donetsk, Kherson, Kirovohrad, and Luhansk Regions. Since it was occasionally encountered, it 
was included in the second edition of the Red Data Book of Ukraine as a xeromeridional species with a disjunctive range in 
category III (a rare species). However, in 1991–2010, M. steppicola was recorded in a number of new localities in Cherkasy, 
Donetsk, Luhansk, Odesa, Sumy, and Zaporizhzhia Regions. The fungus was found not only in the virgin steppe, but also in 
disturbed plant communities: on burnt lands, sites used by off-road motor vehicles, pastures including those heavily trampled 
by cattle, along railroad tracks, on fire places in forest plantations, neglected lands. The third edition of the Red Data Book 
of Ukraine reports that M. steppicola was found in at least 12 regions of Ukraine. At present the fungus is also known in other 
countries, namely in Azerbaijan, Germany, Hungary, Kazakhstan, Moldova, Russia (Rostov Region), Serbia, Slovakia, 
Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Recently, the information flow about the distribution of M. steppicola in Ukraine 
has increased significantly. Therefore, the article contains all available data about the localities of this fungus registered after 
publication of the third edition of the Red Data Book of Ukraine. It is concluded that M. steppicola is a common species in the 
South of Ukraine. The fungus occurs quite often primarily in the steppe, but it is also widespread in the forest-steppe zone of 
Ukraine, producing numerous fruit bodies. Despite the fact that M. steppicola is listed in the Red Data Book of Ukraine, it is 
traditionally collected in large numbers by local population, which does not affect the condition of the fungus. Considering 
that neither M. steppicola, which is humus saprotroph, nor its habitats are threatened, it should be excluded from the Red 
Data Book of Ukraine. However, in the areas near the northern border of the M. steppicola range (Cherkasy, Khmelnytsky, 
Kirovohrad, Kyiv, Odesa, Poltava, and Sumy Regions), the species should be protected at the regional level. It is noted that  
M. steppicola was apparently described in Hungary as M. hungarica Bánhegyi, as macroscopic features of the fruit bodies of 
the latter fully correspond to the ascomata of M. steppicola recorded in Ukraine. In addition, microscopic features of both 
species given in their descriptions completely coincide. Since the article by Zerova was published earlier than the one in which  
M. hungarica was described, the priority of Zerova as the author of the species is undeniable and the species name of this fungus 
should be M. steppicola.

Keywords: fungi, rare species, exclusion from the Red Data Book, South of Ukraine, Hungary, Morchella hungarica
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зга ри щах, ді лян ках, які за зна ва ли дії ме ха ніч них 
транс порт них за со бів, па со ви щах, особ ли во знач-
но ви топ та них ве ли кою ро га тою ху до бою, уз довж 
за ліз нич них ко лій, на зга ри щах у на са дже них лі-
сах. На ве де на вище ін фор ма ція була уза галь не на 
при під го тов ці третьо го ви дан ня "Чер во ної кни ги 
Ук ра ї ни". У ре зуль та ті вка зу єть ся (Heluta, Boiko, 
2009), що M. steppicola була зна йде на що най мен-
ше в 12 об лас тях Ук ра ї ни – крім ви ще за зна че них 
семи, ще у Дніп ро пет ровській, Ки ївській, Кі ро во-
градській, Ми ко ла ївській та Пол тавській (рис. 1).

Розширення доступу до електронних ресурсів 
в Україні до зво ли ло знач но збіль ши ти об сяг ві до-
мостей про по ши рен ня M. steppicola. Так, тіль ки 
впро довж вес ни 2017 р. от ри ма ні по ві дом лен ня 
про зна хід ки гри ба у ба гатьох міс цях Дніп ро пет-
ровської, До нецької, За по різької, Ки ївської, Лу-
ганської, Ми ко ла ївської, Одеської, Хар ківської, 
Хмель ницької та Чер каської об лас тей (рис. 1). 
На во ди мо пе ре лік цих но вих міс це зна хо джень (з 
точ ністю до рів ня ра йо ну, ос кіль ки по ши рен ня 
де таль ної ін фор ма ції про міс цез ростан ня ви дів, 
внесених до "Чер во ної кни ги Ук ра ї ни", за бо ро не-
но За ко ном Ук ра ї ни про Чер во ну кни гу Ук ра ї ни 
(стат тя 12). До пе ре лі ку та кож вклю че ні не що дав-
ні ві до мості, от ри ма ні з не чис лен них лі те ра тур-
них дже рел (Besedina, Stetsiuk, 2010; Dzhagan et al., 
2010; Sukhomlyn, 2010; Yatsiuk et al., 2016).

Дніп ро пет ровська обл.: м. Кри вий Ріг, вес на 
2015 р., Д. Ган жа; там само і тоді ж, В. Се лі дов; 

ні–трав ні 1955 р., гриб зна йде но в сте по вих за по-
від ни ках „Стріль цівський степ” (Лу ганська обл.) 
(Andrianova et al., 2006), "Кам'яні Мо ги ли" й "Хо-
му товський степ" (До нецька обл., Запорізька обл.) 
(Zerova, 1956; Andrianova et al., 2006). Пі сля знач ної 
пе ре рви на во дить ся ін фор ма ція про його зна хід-
ки в п'яти ло ка лі те тах Хер сонської обл. (Smitska, 
Boiko, 1988). При цьо му за зна ча єть ся, що пло до ві 
тіла тра п ляють ся гру па ми та мо жуть утво рю ва ти 
"відьомські кіль ця" з 15–20 ас ком. Ос кіль ки піз ні-
ше про M. steppicola в Ук ра ї ні не було ві до мостей, 
скла ло ся вра жен ня про рід кіс ність да но го гри ба. З 
ог ля ду на це вид був за не се ний до дру го го ви дан ня 
"Чер во ної кни ги Ук ра ї ни" як ксе ро ме ри діо наль-
ний з диз'юнктивним ареа лом зі ста ту сом III ка те-
го рії (рід кіс ний вид) (Smitska, 1996). 

Зви чай но, вклю чен ня M. steppicola до "Чер во-
ної кни ги Ук ра ї ни" при вер ну ло до цьо го виду ува-
гу бо та ні ків і мі ко ло гів, що пра цю ва ли в сте по вій 
і лі состе по вій зо нах. Гриб було зна йде но в ряді 
но вих ло ка лі те тів у До нецькій, За по різькій, Лу-
ганській, Одеській, Сумській та Чер каській об лас-
тях (Solomakha, Prudenko, 1998; Karpenko, 2004, 
2009; Hayova, 2005; Kutkova, Sukhomlyn, 2007; 
Sukhomlyn et al., 2007; Dzhagan et al., 2008; Dudka 
et al., 2009; Tkachenko et al., 2009). Чи не най біль-
ше міс це зна хо джень M. steppicola (по над 20) на во-
дить ся для До нецької обл. (Kutkova, Sukhomlyn, 
2007; Sukhomlyn et al., 2007). При цьо му за зна ча-
єть ся, що гриб зростає в по ру ше них еко то пах: на 

Рис. 1. Поширення Morchella 
steppicola на території України: 
а – відповідно до схеми, 
наведеної у Червоній книзі 
України (Heluta, Boiko, 2009), 
b – новіші додаткові відомості

Fig. 1. Distribution of Morchella 
steppicola in Ukraine: а – localities 
listed in the Red Data Book of 
Ukraine (Heluta, Boiko, 2009), b – 
recent additional data
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Н.О. Сте цюк (де кіль ка ек зем п ля рів) (Besedina, 
Stetsiuk, 2010); Ши шацький р-н, сте по вий схил, 
15.04.2006, Н.О. Сте цюк (де кіль ка ек зем п ля рів, 
пло до ві тіла дріб ні) (Besedina, Stetsiuk, 2010). 

Харківська обл.: Дворічанський р-н, степова 
ділянка, 24.04.2017, Г. Височина; Харків, 01.04.17, 
І. Ко зицький (сте по ва ді лян ка, одне пло до ве тіло, 
в по пе ред ні роки бу ло чи ма ло, тут та в ін ших міс-
цях міс та). 

Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, 
09.04.2017, Ю. Сто ро жен ко.

Чер каська обл., Звенигородський р-н, 17.04.2017, 
В. Коз лен ко (близько 20–30 плодових тіл в одному 
місці діаметром близько 10 м).

Отже, за нашими спостереженнями та зі бра-
ни ми нами но ви ми ві до мостя ми, M. steppicola є 
звичайним ви дом на Півдні України. Він тра п-
ля єть ся до сить час то на сам пе ред у Сте пу, од нак  
по ши ре ний і в лі состе по вій зоні Ук ра ї ни. Гриб  
за ймає від кри ті схи ли, па со ви ща, пе ре ло ги, роз-
рі дже ні лі со сму ги, зга ри ща, утво рюю чи ма со во  
пло до ві тіла. Незва жаю чи на те, що він за не се ний 
до "Чер во ної кни ги Ук ра ї ни", традиційно у великій 
кількості збирається населенням (рис. 2), що аж 
ніяк не позначається на його кіль кості.

З ог ля ду на те, що гри бу M. steppicola, який є  
еко ло гіч но ма ло спе ціа лі зо ва ним гу му со вим са про-
тро фом, та його міс цез ростан ням (за ви клю чен ням 
сте по вих, які пот ре бу ють охо ро ни че рез на яв ність 
рід кіс них ви дів су дин них рос лин) ніщо не за гро-
жує, він має бути ви клю че ним з Чер во ної кни ги 
Ук ра ї ни. Од нак в об лас тях, че рез які про хо дить 
пів ніч на межа ареа лу M. steppicola (Ки ївська, Кі ро-
во градська, Одеська, Пол тавська, Сумська, Чер-
каська та Хмель ницька), вид не об хід но охо ро ня ти 
на ре гіо наль но му рів ні.

Ці ка во за зна чи ти, що M. steppicola, оче вид-
но, була опи са на і в Угор щи ні як Morchella 
hungarica Bánhegyi (Bánhegyi, 1941), ос кіль ки за 
мак ро ско піч ни ми оз на ка ми пло до ві тіла цього 
виду ціл ком від по ві да ють ас ко мам M. steppicola, які 
ми спос те рі гає мо в Ук ра ї ні, а мік ро ско піч ні оз на ки 
обох ви дів, які на ве де ні в пер шо опи сах, пов ністю 
збі га ють ся. Опис M. hungarica ба зу єть ся на зраз ку, 
зі бра но му 7 трав ня 1941 р., отже вид був опи са ний 
не ра ні ше трав ня зга да но го року. Стат тя ж М.Я. Зе-
ро вої була опуб лі ко ва на в пер шо му но ме рі "Бо та-
ніч но го жур на лу АН УРСР", який було ви да но до 
трав ня 1941 р. Та ким чи ном, пріо ри тет М.Я. Зе ро-
вої як ав то ра виду є не за пе реч ним і гриб має на зи-
ва ти ся M. steppicola.

там само, 01.04.2017, В. Трот нер (вап ня ко ві схи ли, 
вкри ті різ но трав'ям); Со ло нянський р-н, кі нець 
трав ня 2016 р., В. Су слов (знач на кіль кість пло-
до вих тіл на пло щі 1 га); там само, 13–16.04.2017, 
Д. Фаб ри кант, Л. Фаб ри кант (гор би, вкри ті сте по-
вою рос лин ністю, за ки ну тий шов ко вич ний сад; 
сот ні пло до вих тіл на ба гатьох гек та рах). 

До нецька обл.: Ам вро сі ївський р-н, 19.04.2017, 
Ю. Жур ба (бі ля сот ні пло до вих тіл); Вол но-
васький р-н, Ве ли ко ана дольський ліс (Су хо млин, 
2010); Олек сан д рівський р-н, 18.04.2017, Є. Ру ден-
ко; Хар цизька міська рада, м. Іло вайськ, 18 квіт ня, 
Ю. Жур ба (ма со во).

За по різька обл.: Бер дянський р-н, Ме лі то-
польський р-н, весна 2014–2016 рр., С. Кисіль 
(біля сосняків, щорічно, десятки плодових тіл).

Київ, Го ло сі ївський парк, 16.04.2016,  
З. Косинська.

Ки ївська обл.: Ка гар лицький р-н, 15.04.2017, 
М.М. Су хо млин (уз довж грун то вих до ріг, на схи лах 
сте по вих ді ля нок). 

Лу ганська обл.: Бі ло водський р-н, 16.04.2017, 
О. Ло гу нов (де кіль ка де сят ків пло до вих тіл); Лу ту-
гинський р-н, що річ но на вес ні, А. Джос (сте по ві 
схи ли, дни ща ба лок, ба га то річ ні по сі ви кор мо вих 
трав, уз довж лі со смуг, ма со во); Сверд ловський р-н, 
кві тень 2011 р., А. Біа тов (Yatsiuk et al., 2016); там 
само, 20.04.2014, А.О. По но ма ре ва, І.І. Мо ро зо ва 
(Yatsiuk et al., 2016); там само, 25.04.2014, тра вень 
2014 р., А.О. По но ма ре ва (Yatsiuk et al., 2016). 

Ми ко ла ївська обл., м. Пер во майськ, тра вень 
2016 р., І. Ку ли ко ва.

Одеська обл., за 25 км на пів ніч від м. Оде-
са, 31.03, 07.04.2017, Ю. Не жи вий (пло до вих тіл  
ба га то).

Пол тавська обл.: Га дяцький р-н, 05.05.2006, 
Н.О. Сте цюк (де кіль ка ек зем п ля рів) (Besedina, 
Stetsiuk, 2010); Ко бе ляцький р-н, сте по ві схи-
ли, 02.05.1996, І.С. Бе сє ді на (од не пло до ве тіло), 
там само на вес ні 2006 і 2007 рр. пло до но сив ма-
со во, у 2008 і 2010 рр. за реєст ро ва но лише де кіль-
ка ек зем п ля рів (Besedina, Stetsiuk, 2010); кві тень 
2009 р., Н.О. Гу рі нен ко, І.С. Бе се ді на (5 ек зем п ля-
рів) (Besedina, Stetsiuk, 2010); Пи ря тинський р-н, 
кру тий схил із луч но-сте по вою рос лин ністю, кві-
тень 2007 р., О.О. Сен чи ло (де кіль ка ек зем п ля-
рів) (Besedina, Stetsiuk, 2010); там само, 22.04.2009, 
О.О. Сен чи ло (Dzhagan et al., 2010); там само, 
04.05.2009, В.В. Джа ган (сві же зга ри ще на міс-
ці ко ви ло во го сте пу) (Dzhagan et al., 2010); Чу-
тівський р-н, сте по вий схил, кві тень 2008 р., 

https://www.facebook.com/zkosynska?fref=ufi
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Сенчило О.О. Нові знахідки макроміцетів, занесе-
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ськ. нац. агр. ун-ту, Сер. Біол. науки, 2005, 56(79): 
117–129].

По дя ки

Ав тор щиро вдяч ний проф. М.М. Су хо млин та всім 
гриб ни кам-ама то рам, які на да ли ін фор ма цію про 
нові міс це зна хо джен ня M. steppicola, а та кож пану  
В. Во ро ні ну та пану Є. Ру ден ку за ство рен ня у 
"Фейсбу ці" від по від но груп "Гриб не міс це" і "Гри би Ук-
ра ї ни", які були ви ко риста ні як до дат ко ве дже ре ло 
ін фор ма ції для під го тов ки цієї стат ті.
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Гелюта В.П. Поширення в Україні Morchella steppicola 
(Pezizales, Ascomycota) – гриба, внесеного до Червоної 
книги України.  Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 469–474.

Morchella steppicola (Pezizales, Ascomycota) описаний  
українським мікологом М.Я. Зеровою на основі зразка, 
зібраного Д.К. Зеровим у 1930 р. на околиці м. Карлівка 
Полтавської обл. У 1950–1990 рр. гриб знайдено в Доне-
цькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській обл. 
Оскільки він траплявся зрідка, його було внесено до 
другого видання "Червоної книги України" як ксеро-
меридіональний вид з диз'юнктивним ареалом зі стату-
сом III категорії (рідкісний вид). Однак у 1991–2010 рр. 
M. steppicola був зареєстрований в ряді нових локалітетів 
у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Одесь-
кій, Сумській та Черкаській обл. Вид траплявся не лише 
в природних степових, а й у порушених екотопах: на 
степових згарищах, перелогах, ділянках, які зазнавали 
дії механічних транспортних засобів, пасовищах, осо-
бливо витоптаних великою рогатою худобою, уздовж за-
лізничних колій, на згарищах у насаджених лісах тощо. 
У третьому виданні "Червоної книги України" повідо-
мляється, що M. steppicola було знайдено щонайменше в 
12 областях України. На сьогодні гриб відомий і в інших 
країнах: Азербайджані, Казахстані, Молдові, Німеччині, 
Росії (Ростовська обл.), Сербії, Словаччині, Таджикис-
тані, Туркменистані, Угорщині та Узбекистані. Останнім 
часом кількість інформації про поширення M. steppicola 
в Україні значно збільшилася. Тому в статті наведено ві-
домості про локалітети цього гриба, зареєстровані після 
виходу в світ 3-го видання "Червоної книги України". 
Робиться висновок, що M. steppicola є звичайним видом 
на півдні України, трапляється досить часто, насамперед 
у Степу, однак поширений і в лісостеповій зоні Украї-
ни. Не зважаючи на те, що вид внесений до "Червоної 
книги України", його плодові тіла традиційно у великій 
кількості збираються населенням, що аж ніяк не позна-
чається на стані популяцій цього виду. З огляду на те, 
що ні грибу M. steppicola, який є екологічно малоспе-
ціалізованим гумусовим сапротрофом, ні переважній 
кількості його місцезростань ніщо не загрожує, він має 
бути виключеним з "Червоної книги України". Однак 
в областях, через які проходить північна межа ареалу 
M. steppicola (Київська, Кіровоградська, Одеська, Пол-
тавська, Сумська, Черкаська та Хмельницька), вид по-
требує охорони на регіональному рівні. Зазначається, 
що цей же вид, очевидно, був описаний і в Угорщині 
як M. hungarica Bánhegyi, оскільки за макроскопічними 
ознаками плодові тіла останнього цілком відповідають 
аскомам M. steppicola, які ми спостерігаємо в Україні, а 
мікроскопічні ознаки обох видів, наведені в першоопи-
сах, повністю збігаються. Оскільки стаття М.Я. Зерової 
була опублікована раніше (до травня 1941 р.), ніж був 
описаний вид M. hungarica (травень 1941 р.), пріоритет 
М.Я. Зерової як автора виду є незаперечним і цей гриб 
має називатися саме M. steppicola.

Ключові слова: гриби, рідкісний вид, виключення з 
Червоної книги, південь України, Угорщина, Morchella 
hungarica

Гелюта В. П. Распространение в Украине Morchella 
steppicola (Pezizales, Ascomycota) – гриба, занесенного в 
Красную книгу Украины. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 
469–474.

Morchella steppicola (Pezizales, Ascomycota) описан укра-
инским микологом М.Я. Зеровой на основе образца, 
собранного Д.К. Зеровым в 1930 г. на окраине г. Кар-
ловка Полтавской обл. В 1950–1990 гг. гриб был най-
ден в Донецкой, Кировоградской, Луганской и Хер-
сонской обл. Поскольку он встречался изредка, был 
включен во второе издание "Красной книги Украины" 
как ксеромеридиональный вид с дизъюнктивным аре-
алом со статусом III категории (редкий вид). Однако в 
1991–2010 гг. M. steppicola был зарегистрирован в ряде 
новых локалитетов в Донецкой, Запорожской, Киев-
ской, Луганской, Одесской, Сумской и Черкасской обл. 
Вид встречался не только в естественных степных, но 
и в нарушенных экотопах: на степных пожарищах, за-
брошенных землях, участках, которые испытывали дей-
ствия механических транспортных средств, пастбищах, 
особенно вытоптанных крупным рогатым скотом, вдоль 
железнодорожных путей, на пожарищах в насаженных 
лесах. В третьем издании "Красной книги Украины" со-
общается, что M. steppicola был найден по меньшей мере 
в 12 областях Украины. Сейчас гриб известен и в других 
странах: Азербайджане, Венгрии, Германии, Казахстане, 
Молдове, России (Ростовская обл.), Сербии, Словакии, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В послед-
нее время количество информации о распространении 
M. steppicola в Украине значительно возросло. Поэтому 
в статье приведены данные о локалитетах этого гриба, 
зарегистрированных после выхода в свет 3-го издания 
"Красной книги Украины". Делается вывод о том, что 
M. steppicola является обычным видом на юге Украины. 
Он встречается довольно часто прежде всего в Степи, од-
нако распространен и в лесостепной зоне Украины. Не 
смотря на то, что вид занесен в "Красную книгу Укра-
ины", его плодовые тела традиционно в большом коли-
честве собирает население, что отнюдь не сказывается 
на состоянии популяций этого вида. Учитывая то, что 
ни грибу M. steppicola, который является экологически 
малоспециализированным гумусовым сапротрофом, ни 
большинству его местопроизрастаний ничто не угрожа-
ет, он должен быть исключен из Красной книги Украи-
ны. Однако в областях, через которые проходит северная 
граница ареала M. steppicola (Киевская, Кировоградская, 
Одесская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Хмель-
ницкая), вид должен охраняться на региональном уров-
не. Отмечается, что этот же вид, очевидно, был описан 
и в Венгрии как M. hungarica Bánhegyi, поскольку по 
макроскопическим признакам плодовые тела последне-
го вполне соответствуют аскомам M. steppicola, которые 
мы находим в Украине, а микроскопические признаки 
обоих видов, приведенные в их описаниях, полностью 
совпадают. Поскольку статья М.Я. Зеровой была опу-
бликована раньше (до мая 1941 г.), чем был описан вид 
M. hungarica (май 1941 г.), приоритет М.Я. Зеровой как 
автора вида является неоспоримым и этот гриб должен 
называться M. steppicola.

Ключевые слова: грибы, редкий вид, исключение 
из Красной книги, юг Украины, Венгрия, Morchella 
hungarica
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Вступ

Ос віт ле ність як один із фак то рів нав ко лишньо-
го се ре до ви ща здат на сут тє во впли ва ти на роз ви-
ток фе но ти піч них оз нак рос лин. У ході адап та ції 
до змін ін тен сив ності й спек тру дію чо го світ ла в 
рос лин мо жуть спос те рі га тись різ но ма ніт ні ана-
то мо-мор фо ло гіч ні змі ни: спе ци фіч но транс фор-
мо ва ні струк ту ра і склад лист ків й хло ро пластів 
(Boardman, 1977; Anderson et al., 1996; Voloshina, 
Bilyavska, 2009; Lichtenthaler et al., 2013).

Під впли вом ви со кої ін тен сив ності світ ла, як 
пра ви ло, збіль шу ють ся кіль кість клі тин них ша рів у 
па лі сад ній па рен хі мі та дов жи на клі тин, що зу мов-
лює зростан ня тов щи ни ме зо фі лу (Paiva et al., 2003). 
У рос лин, що зроста ють в за тін ку, лист ки за зви чай 
тон кі ші. При цьо му в клі ти нах їхньо го ме зо фі лу 
спос те рі га ють ся чис лен ні ве ли кі хло ро пласти, роз-
та шо ва ні па ра лель но по верх ні лист ка, що за без пе-
чує мак си маль ну ефек тив ність по гли нан ня світ ла. 
Якщо рос ли на роз ви ва єть ся за умов пе ре ва жан ня 

ви со кої ін тен сив ності ос віт лен ня, тоді на впа ки, 
лист ки в неї до сить по тов ще ні, а клі ти ни ме зо фі лу 
ма ють мен шу кіль кість хло ро пластів, роз та шо ва-
них пер пен ди ку ляр но до по верх ні лист ка. У тіньо-
вит ри ва лих рос лин хло ро пласти ха рак те ри зу ють ся 
біль ши ми об'ємом гран, кіль кістю ти ла ко ї дів у гра-
ні та ви щим рів нем сте кін гу, тоді як хло ро пласти 
світ ло люб них рос лин, що зроста ють при ви со кій 
ос віт ле ності, ма ють мен ші за об'ємом і кіль кістю 
гра ни й ти ла ко ї ди, а та кож ве ли кі зер на крох ма-
лю. За цими струк тур ни ми оз на ка ми від різ ня ють 
"тіньо ві" й "світ ло ві" (або "со няч ні") хло ро пласти 
(Boardman 1977; Lichtenthaler et al., 2013).

Над мір на ос віт ле ність у при род них умо вах зде-
біль шо го пе ре ви щує здат ність рос лин ви ко ристо-
ву ва ти її в про це сі фо то син те зу. Над лиш ко ва енер-
гія при зво дить до ут во рен ня ви со ко ре ак тив них ра-
ди ка лів, які мо жуть по шко джу ва ти різ ні клі тин ні 
ком по нен ти, зок ре ма біл ки й піг мен ти фо то сис тем 
(Krieger-Liszkay et al., 2008). При цьо му зни жу єть-
ся здат ність рос лин до фо то син те зу, що, в кін це во-
му ре зуль та ті, може пе ре шко джа ти їхньо му рос ту. © О.М. ФЕДЮК, Н.О. БІЛЯВСЬКА, О.К. ЗОЛОТАРЬОВА, 2017
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Abstract. The morphometric data on areas of leaves, mesophyll cells, chloroplasts, granae and thylakoids of the early ephemeroid 
snowdrop (Galanthus nivalis) are given. The ultrastructural features of cells and chloroplasts have been analysed in G. nivalis 
leaves during germination and in vegetative and generative stages of development. The observed characteristics of the chloroplasts 
(small number of thylakoids in grana, developed system of stromal thylakoids) are typical for sun species. These features are 
more pronounced at the germination stage. During the vegetative period in chloroplasts, the amount and areas of the grana 
and thylakoids in grana increased. The starch grains were absent in the G. nivalis chloroplasts, unlike in the chloroplasts of sun 
species. Photochemical activity of the leaves was determined by the method of the delayed fluorescence of chlorophyll. It has 
been shown that, like other spring ephemeroids, G. nivalis is characterized by high activity of photosynthetic electron transport 
at low level of non-photochemical quenching of fluorescence, which indicates the adaptation of the photosynthetic apparatus 
of leaves to development under full sunlight and low above-zero temperatures in early spring.

Keywords: Galanthus nivalis, leaf, mesophyll, cell ultrastructure, chloroplast, thylakoid, induction of chlorophyll fluorescence
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он то ге не зі ха рак тер ним є не тіль ки про рос тан ня 
(Gr) і ве ге та тив ний (Vg) ета пи, але й поя ва ге не ра-
тив но го (Gn) ета пу, тоб то бу то ні за ції та квіт нен ня.

Транс мі сій на елек трон на мік ро ско пія
У день про ве ден ня по пе редньої фік са ції фраг-

мен тів лист ко вих пласти нок з се редньої час ти ни 
лист ків ви рі за ли фраг мен ти дов жи ною 2–3 мм, 
ши ри ною 1 мм. По пе ред ню фік са цію здій сню ва ли 
за ме то дом ва ку ум ної ін фільт ра ції до слід них зраз-
ків у 2,5%- му роз чи ні глу та ро во го аль де гі ду (ГА) 
на 0,1 М фос фат но му бу фе рі (pH 7,2) і 2%-вої са-
ха ро зи при тем пе ра ту рі 18–22 °С. У сві жо му роз-
чи ні цьо го фік са то ра до слід ний ма те рі ал три ма ли 
добу в хо ло диль ни ку за тем пе ра ту ри 4 °С, пі сля 
чого ма те рі ал три чі про ми ва ли роз чи ном 0,1 М 
ка ко ди лат но го бу фе ру. Для по даль шої пост фік са-
ції ви ко ристо ву ва ли роз чин 1%- го ОsО

4
 на 0,1 М 

ка ко ди лат но му бу фе рі (pH 7,2), в яко му за ли ша ли 
ма те рі ал на 12–14 год при 4 °С. Пі сля цьо го ма те-
рі ал опо лі ску ва ли дис тильо ва ною во дою та зне-
вод ню ва ли, пос лі дов но об роб ляю чи роз чи на ми 
ета но лу різ ної кон цен тра ції (30%, 50%, 70%, 80%, 
96%, 100%), при цьо му 70%-вий ета нол був на си-
че ний 2%-вим уран лі аце та том. Зне вод нен ня ма-
те ріа лу здій сню ва ли три чі 100%- вим ета но лом з 
до да ван ням на кін це во му ета пі про пі ле нок си ду. 
Пі сля цьо го ма те рі ал спо чат ку на си чу ва ли су міш-
шю епок сид них смол з про пі ле нок си дом, а по тім 
за ли ва ли епон-арал дит ною смо лою за ме то ди кою, 
ви ко риста ною в по пе ред ніх до слі джен нях (Fediuk, 
Bilyavska, 2015). По лі ме ри за цію смо ли здій сню ва-
ли в тер моста ті про тя гом 3 діб при тем пе ра ту рі 37 
і 60 °С.

Ульт ра тон кі зрі зи клі тин лист ків, от ри ма ні із 
засто су ван ням ульт ра мік ро то ма LKB-V (LKB, 
Шве ція), роз мі щу ва ли на од но щі лин ні блен ди з 
форм ва ро вою плів кою з ву гіль ним на пи лен ням. 
На да лі зрі зи кон трасту ва ли спо чат ку 1%-вим роз-
чи ном ура ніл аце та ту про тя гом 1 год у тем ря ві, а 
по тім роз чи ном цит ра ту свин цю ще 3–5 хв.

Під го тов ле ні рос лин ні пре па ра ти до слі джу ва-
ли й фо то гра фу ва ли на плів ку типу EB19H (AGFA, 
Бель гія) у транс мі сій но му елек трон но му мік ро-
ско пі JEM-1300 (JEOL, Япо нія) з на пру гою 80 кВ. 
Фо то гра фіч ні зоб ра жен ня ульт раструк ту ри клі тин 
ме зо фі лу, хло ро пластів і ти ла ко ї дів лист ків під час 
про рос тан ня, а та кож ве ге та тив но го й ге не ра тив-
но го ета пів роз ви тку рос лин от ри му ва ли при оп-
тич но му збіль шен ні в 10000, 15000 та 100000 ра зів.

Ра ні ше було ви яв ле но, що у світ ло вих рос лин, які 
зроста ють за умов ви со кої ін тен сив ності світ ла, 
фо то син тез на си чу єть ся при ви щих рів нях ос віт-
ле ності та є стій кі шим до фо то ін гі бу ван ня по рів-
ня но з рос ли на ми тіньо ви ми або адап то ва ни ми 
до низької ін тен сив ності ос віт лен ня (Öquist et al., 
1992; Dos Anjos et al., 2012; Lichtenthaler et al., 2013).

Про цес фо то ін гі бу ван ня у біль шості рос лин 
знач но по си лю єть ся за низьких тем пе ра тур і яс к-
ра во го ос віт лен ня (Krause et al., 1994). Про те для 
та ких еко ло гіч них груп, як вес ня ні ефе ме ро ї ди, 
ха рак тер на ви со ка ін тен сив ність по тен цій но го фо-
то син те зу про тя гом вес ня но го пе ріо ду жит тє во го 
цик лу за умов низьких тем пе ра тур і ви со кої ін со-
ля ції (Mamushina et al., 2002, 2011). Фі зіо ло гіч ні 
ме ха ніз ми, які до зво ля ють та ким рос ли нам уни ка-
ти фо то по шко джен ня, вив че ні фраг мен тар но для 
об ме же ної кіль кості ви дів.

Об'єктом до слі джен ня в да ній ро бо ті об ра но 
ба га то річ ний ефе ме ро їд Galanthus nivalis L., етап 
про рос тан ня лист ків яко го у 2017 р. по чи нав ся на 
по чат ку лю то го, а над зем ний роз ви ток за кін чу вав-
ся на при кін ці трав ня. Вид по ши ре ний в ба гатьох 
кра ї нах Єв ро пи, де його ви ко ристо ву ють у фе но-
ло гіч них до слі джен нях як ін ди ка тор по чат ку вес-
ня ної ак ти ві за ції жит тє вих про це сів у рос лин пі сля 
зи мо во го ста ну спо кою (Weryszko-Chmielewska, 
Chwil, 2016). На те ри то рії Ук ра ї ни, зок ре ма в Рів-
ненській обл., G. nivalis по ши ре ний в ши ро ко лис-
тя них мі ша них лі сах з по мір ним кон ти нен таль ним 
клі ма том. Ра ні ше нами (Fediuk, Bilyavska, 2015) ви-
яв ле но, що низькі тем пе ра ту ри ат мо сфер но го по-
віт ря зу мов лю ють поя ву ульт раструк тур них змін 
мі то хон д рій в клітинах ме зо фі лу лист ків G. nivalis. 
Ці змі ни спря мо ва ні на адап та цію функ ціо ну ван ня 
енер ге тич них сис тем клі тин ме зо фі лу лист ків за гі-
по тер маль них умов.

Ме тою ро бо ти було ви зна чен ня ульт раструк тур-
них по каз ни ків і фі зіо ло гіч но го ста ну фо то син те-
тич но го апа ра ту лист ків G. nivalis, які в при род них 
умо вах вес ня но го над зем но го роз ви тку за зна ли 
впли ву низьких плю со вих тем пе ра тур та по то ку 
фо то нів різ ної щіль ності.

Ма те ріа ли та ме то ди

     Лист ки 
Об'єктом до слі джен ня слу гу вав Galanthus nivalis, 

по ши ре ний на ді лян ках ліс ництв Рів ненської обл. 
Ук ра ї ни. Ранньою вес ною 2017 р. до слі джу ва ли 
лист ки у рос лин п'ятого року ве ге та ції, для яких в 
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ін дук ції флуо рес цен ції хло ро фі лу а. Зна чен ня цьо-
го по каз ни ка в по даль шо му змі ню ва ли на 80, 180, 
350, 700, 1000 мкмоль фо то нів ·.м-2 · с-1, від по від но 
до зна чень щіль ності по то ку фо то нів у при род них 
умо вах про тя гом пе ріо ду роз ви тку лист ків.

Че рез 20 хв зно ву по вто рю ва ли спа лах на си чую-
чо го світ ла (з щіль ністю 3000 мкмоль фо то нів ·.м-2 · с-1) 
три ва лістю 1 с і ви мі рю ва ли мак си маль ний рі вень 
флуо рес цен ції F'

m
 в адап то ва них до світ ла лист ків. 

Пі сля цьо го че рез 20 с ви ми ка ли ак ти ніч не світ ло й 
ви зна ча ли мі ні маль ний рі вень флуо рес цен ції F'

m
 в 

адап то ва них до світ ла лист ків.
На ос но ві ви мі ря них вище по каз ни ків флуо рес-

цен ції хло ро фі лу а лист ків G. nivalis об чис лю ва ли 
по тен цій ний кван то вий ви хід фо то хі мії ком плек-
сів ФСІІ в адап то ва но му до тем ря ви ста ні F

v
/F

m
 

та по тен цій ний кван то вий ви хід в адап то ва но му 
до світ ла ста ні F'

v
/F'

m
 за К. Мак свелл та Г. Джон-

сон (Maxwell, Johnson, 2000), фо то хі міч не га сін ня 
флуо рес цен ції хло ро фі лу (qP) за У. Шрей бер та 
ін. (Schreiber et al., 1986), не фо то хі міч но го га сін-
ня флуо рес цен ції (qN) за У. Біл гер та У. Шрей бер 
(Bilger, Schreiber, 1986), ре аль ний кван то вий ви хід 
елек трон но го транс пор ту (Φ

PSII
) за Б. Джент і та ін. 

(Genty et al., 1989). 
Для ви зна чен ня швид кості пе ре не сен ня елек-

тро нів ви ко ристо ву ва ли ве ли чи ни ефек тив но го 
кван то во го ви хо ду ФСІІ (Φ

PSII
 ) і ЩПФ за фор му-

лою: ЕТр = Φ
PSII

 · ЩПФ · 0,5 · кое фі ці єнт по гли нан-
ня. При пус ка ли, що рів но мір ний роз по діл фо то-
син те тич но го ак тив но го ви про мі ню ван ня між ФСІ 
і ФСІІ ві доб ра жа єть ся кое фі ці єн том по гли нан ня 
0,84 (Bjorkman, Demmig, 1987).

Ін тен сив ність ос віт лен ня
Щіль ність по то ку фо то нів (ЩПФ) над лист ка ми 

в при род них та ла бо ра тор них умо вах ви мі рю ва ли 
за до по мо гою пристрою LI-250 Light Meter (Li-Cor 
Inc., США), який ос на ще но сфе рич ним кван то вим 
сен со ром.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Вес ня ний цикл над зем но го роз ви тку рос лин 
Galanthus  nivalis роз по чи нав ся на по чат ку лю то го 
і за вер шу вав ся на при кін ці трав ня. В його ме жах 
ви зна че но 6 фі зіо ло гіч них ета пів: 1) про рос тан ня 
лист ків (Gr1), пер ші два тиж ні лю то го; 2) ран ній 
ве ге та тив ний (Vg1) – 10–11 днів у дру гій по ло ви ні 
лю то го, пе рі од роз ви тку лист ків; 3) піз ній ве ге та-
тив ний етап (Vg2) – 7–8 днів в ос тан ній тиж день 
лю то го і на по чат ку бе рез ня, який за кін чу вав ся з 

Для ство рен ня циф ро вих зоб ра жень не га ти ви 
фо то гра фій ска ну ва ли на ска не рі Epson Perfection 
3200 Photo. По даль ше оп ра цю ван ня рас тро вих 
зоб ра жень клі тин ме зо фі лу, хло ро пластів і ти ла-
ко ї дів здій сню ва ли із засто су ван ням комп'ютерної 
про гра ми Corel Photo Paint 11.

Мор фо мет рія
Вес ною, про тя гом про рос тан ня, на ве ге та тив-

но му й ге не ра тив но му ета пах роз ви тку G. nivalis, 
лист ки ска ну ва ли з роз діль ною здат ністю 1200 dpi 
на ска не рі Epson Perfection 3200 Photo. На кож но му 
ета пі роз ви тку рос ли ни для до слі джен ня від би ра ли 
до 30 лист ків. Мор фо мет рич ні по каз ни ки ос тан ніх 
ви мі рю ва ли у 9-крат ній по втор ності.

На ство ре них оциф ро ва них фо то гра фіч них зоб-
ра жен нях лі ній ні роз мі ри та пло щу лист ків, ульт-
раструк ту ру клі тин ме зо фі лу, хло ро пластів і ти ла-
ко ї дів ви мі рю ва ли за до по мо гою за со бів про гра ми 
Micro-Manager 1.4 (National Institutes of Health, 
USA).

Змі ни струк ту ри та ульт раструк ту ри лист ків 
G. nivalis про тя гом про рос тан ня, на ве ге та тив но-
му й ге не ра тив но му ета пах роз ви тку рос лин при 
різ ній щіль ності ос віт лен ня ви зна ча ли в ла бо ра-
тор них умо вах, по рів нюю чи се ред ні зна чен ня лі-
ній них роз мі рів та пло щі із засто су ван ням за со бів 
Microsoft Excel.

Флуо рес цен ція хло ро фі лу
Функ ціо наль ний стан фо то син те тич но го апа-

ра ту (ФСА) в ін такт них лист ках G. nivalis оці ню-
ва ли за ме то дом ін дук ції флуо рес цен ції хло ро фі лу. 
Флуо рес цен цію хло ро фі лу а ви мі рю ва ли флуо ро-
мет ром XE-PAM (Heinz Walz GmbH, Ні меч чи на) 
при тем пе ра ту рі 20 ºС. Дані за пи су ва ли у фор ма ті 
фай лів Excel із засто су ван ням муль ти мет ра UT-60E 
(Uni-trend International Ltd., Тай вань), з'єднаного з 
комп'ютером (Topchiy et al., 2005; Polishchuk, 2017).

Ви мі рю ван ня про во ди ли в та кій пос лі дов ності. 
До слі джу ва ні лист ки по пе редньо ін ку бу ва ли в тем-
ря ві про тя гом 20 хв. Пі сля цьо го вми ка ли ви мі рюю-
че (з час то тою 2 кГц) світ ло низької щіль ності (0,2 
мкмоль фо то нів ·.м-2 · с-1) і ви мі рю ва ли мі ні маль ний 
рі вень флуо рес цен ції F

0
 в адап то ва них до тем ря ви 

лист ків. Пі сля цьо го че рез 100 с вми ка ли га ло ге но ву 
лам пу на 1 с, здій снюю чи спа лах на си чую чо го світ-
ла (з щіль ністю 3000 мкмоль фо то нів ·.м-2 · с-1), і ви-
мі рю ва ли мак си маль ний рі вень флуо рес цен ції F

m
 в 

адап то ва них до тем ря ви лист ків. Че рез 200 с, пі сля 
зни жен ня флуо рес цен ції до F

0
, вми ка ли ак ти ніч не 

світ ло (з щіль ністю 40 мкмоль фо то нів ·.м-2 · с-1) для 
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Ульт раструк тур ні особ ли вості клі тин, хло-
ро пластів, гран і ти ла ко ї дів ме зо фі лу в лист ках 
G. nivalis до слі джу ва лись про тя гом їхньо го вес ня-
но го роз ви тку із засто су ван ням ме то дів мор фо-
мет рії на ос но ві мік ро фо то гра фій, от ри ма них за 
до по мо гою елек трон ної транс мі сій ної мік ро ско пії. 
Се ред ні зна чен ня пло щі клі тин ме зо фі лу в лист ках 
G. nivalis на по чат ко во му ета пі про рос тан ня (Gr1) 
не пе ре ви щу ва ли 7,2 · 102 мкм2 і до ся га ли мак си-
му му 1,1 · 103 мкм2 на пізньо му ге не ра тив но му ета-
пі (Gn3) роз ви тку (рис. 2, a). У за галь ній тен ден ції 
до пос ту по во го збіль шен ня пло щі клі тин ме зо фі-
лу про тя гом вес ня но го роз ви тку просте жу ва лось 
змен шен ня зна чень цьо го по каз ни ка на се редньо-
му ге не ра тив но му ета пі (Gn2) по рів ня но з ран нім 
ге не ра тив ним (Gn1).

Про тя гом вес ня но го роз ви тку лист ків G. nivalis 
фор ма й роз та шу ван ня хло ро пластів у клі ти нах ме-
зо фі лу змі ню ва лись не рів но мір но. На ранньо му 
ета пі роз ви тку, під час про рос тан ня лист ків, хло ро-
пласти були лін зо по діб ної фор ми (рис. 3, а), іно ді з 
ви рос та ми, і роз та шо ву ва лись пе ре важ но по бли зу 
клі тин них ор га нел.

Особ ли вою оз на кою хло ро пластів клі тин ме зо-
фі лу лист ків G. nivalis є їхня не зви чай на аме бо їд на 
фор ма. Хло ро пласти з висту паю чи ми ви рос та ми 
зов ніш ніх мем бран (так зва ни ми стро му ла ми) ра-
ні ше ви яв ле ні в клі ти нах лист ків та пе люсток та кож 
у ін ших представ ни ків Amaryllidaceae (Ščepánková, 
Hudák, 2004). Аме бо їд на фор ма пластид роз гля да-
єть ся як на слі док ме та бо ліч них змін, які від бу ва-
ють ся під впли вом фак то рів ото чую чо го се ре до-

поя вою бу то нів; 4) ран ній ге не ра тив ний (Gn1) – 
з дру го го тиж ня бе рез ня до дру го го тиж ня квіт ня, 
бу то ні за ція й по ча ток цві тін ня; 5) се ред ній ге не ра-
тив ний (Gn2) – з дру го го тиж ня квіт ня до дру го го 
тиж ня трав ня, пе рі од цві тін ня; 6) піз ній ге не ра тив-
ний (Gn3) – про тя гом дру го го й третьо го тиж ня 
трав ня, пе рі од за вер шен ня цві тін ня й поя ва пло дів.

На ета пі про рос тан ня лист ків се ред ня до бо ва 
тем пе ра ту ра ат мо сфер но го по віт ря була мі ну со вою 
й ва рію ва ла від –6,8 до –6,5 оС (рис. 1). По даль ший 
роз ви ток лист ків про тя гом ве ге та тив но го ета пу роз-
ви тку, тоб то до по чат ку цві тін ня рос ли ни, від бу вав-
ся при тем пе ра ту рах від –6,5 до +4,9 оС. Цві тін ня й 
пло до но шен ня на ге не ра тив но му ета пі роз ви тку – 
за тем пе ра тур по віт ря від +4,9 до +9,3 оС. На всіх 
ета пах вес ня но го роз ви тку се ред ня до бо ва тем пе ра-
ту ра по віт ря не пе ре ви щу ва ла +10 оС.

У ре зуль та ті ана лі зу се ред ніх зна чень пло щі 
лист ків G. nivalis ви яв ле но, що про тя гом всіх ета пів 
вес ня но го роз ви тку в до слі джу ва них рос лин роз-
мі ри пло щі збіль шу ва лись не рів но мір но. На ета пі 
про рос тан ня (Gr1) лист ків се ред ні зна чен ня їхньої 
пло щі ста но ви ли 7,0 · 104 мкм2 , а мак си маль ні 1,1 · 
106 мкм2  –на пізньо му ге не ра тив но му ета пі (Gn3) 
роз ви тку (рис. 1). Швид кість збіль шен ня пло щі 
лист ків була не знач ною на по чат ко во му ета пі про-
рос тан ня (Gr1) і най біль ше зроста ла на ранньо му 
(Vg1) та пізньо му (Vg2) ве ге та тив но му ета пах роз-
ви тку до по чат ку цві тін ня рос лин. На да лі, під час 
цві тін ня й пло до но шен ня, тоб то про тя гом ге не ра-
тив но го (Gn) ета пу, збіль шен ня пло щі лист ків упо-
віль ню ва ло ся по рів ня но з ве ге та тив ним ета пом.

Рис. 1. Морфометричні значення 
розмірів площі листків Galanthus 
nivalis протягом проростання (Gr1), 
раннього вегетативного (Vg1), пізнього 
вегетативного (Vg2), раннього генера-
тивного (Gn1), середнього генера-
тивного (Gn2) і пізнього генеративного 
(Gn3) етапів весняного надземного 
розвитку за природних умов

Fig. 1. Morphometric values of leaf areas of 
Galanthus nivalis during germination (Gr1), 
early vegetative (Vg1), late vegetative (Vg2), 
early generative (Gn1), middle generative 
(Gn2) and late generative (Gn3) stages of 
spring aboveground development
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ви ща (Wise, 2007). На яв ність чис лен них аме бо їд-
них пластид у G. nivalis під час ве ге та ції, оче вид но, 
мож на по яс ни ти ре ак ці єю на низьку тем пе ра ту ру. 
Вва жа єть ся, що низькі тем пе ра ту ри спри яють поя-
ві якіс них і кіль кіс них мо ди фі ка цій в струк ту рі 
мем бран та при зво дять до змі ни фор ми пластид 
(Biswal, 1997).

Пло ща хло ро пластів G. nivalis пос ту по во збіль-
шу ва лась про тя гом про рос тан ня і ве ге та тив но-
го ета пу та до ся га ла мак си маль но го зна чен ня 
7,7 мкм2 на пізньо му ве ге та тив но му ета пі роз ви тку 
(Vg2), до по чат ку цві тін ня (рис. 2, b). При цьо му 
хло ро пласти змі ню ва ли свою фор му на ок руг лу і 
роз та шо ву ва лись уз довж клі тин ної стін ки (рис. 3, 
c). На да лі, про тя гом ге не ра тив но го ета пу роз ви тку, 
тоб то під час цві тін ня й пло до но шен ня, пло ща хло-
ро пластів змен шу ва лась до мі ні маль но го зна чен ня 
5,6 мкм2 на при кін ці пізньо го ге не ра тив но го ета пу 

Рис. 2. Морфометричні значення розмірів площ клітин мезофілу (а), хлоропластів (b), гран (c) і тилакоїдів (d) в листках 
Galanthus nivalis протягом проростання (Gr), вегетативного (Vg) і генеративного (Gn) етапів весняного розвитку за 
природних умов

Fig. 2. Morphometric size values of the areas of mesophyll cells (a), chloroplasts (b), granae (c), and thylakoids (d) in leaves of 
Galanthus nivalis during germination (Gr), vegetative (Vg) and generative (Gn) periods of spring development

(Gn3) роз ви тку. Хло ро пласти пос ту по во на бу ва ли 
більш ви дов же ної фор ми (рис. 3, f).

Пло ща гран змі ню ва лась по діб но до пло щі хло-
ро пластів. Зок ре ма, на по чат ко вих ета пах вес ня-
но го роз ви тку лист ків, тоб то про тя гом про рос-
тан ня (Gr1) і пізньо го ве ге та тив но го ета пу (Vg2), 
за низької тем пе ра ту ри ат мо сфер но го по віт ря 
від –6,8 оС до +1,4 оС, пло ща гран збіль шу ва лась до 
мак си маль но го зна чен ня 7,5 · 10-1 мкм2 (рис. 2, c).

Про тя гом цві тін ня й пло до но шен ня, при се ред-
ніх зна чен нях тем пе ра ту ри ат мо сфер но го по віт ря 
+9,3 оС, пло ща гран у лист ках змен шу ва лась, не 
пе ре ви щу ючи 3,8 · 10-1 мкм2.

У пра цях дея ких ав то рів (Horyshyna, 1965a, b; 
Skrypchynskyi, Skrypchynskyi, 1968, 1976; Lambrects 
et al., 1994; Van der Toorn et al., 2000), при свя че-
них особ ли востям роз ви тку ранньо вес ня них ефе-
ме ро ї дів, до слід ни ки ді йшли ви снов ку, що вплив 
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Рис. 3. Форма хлоропластів мезофілу 
листків Galanthus nivalis протягом 
проростання (a), на вегетативному (c) 
і генеративному (f) етапах розвитку. 
Фрагменти ультраструктури хлоропластів 
протягом проростання (b), вегетативного 
(d) та генеративного (е) етапів. Масштаб:   
c – 500 nm

У м о в н і  с к о р о ч е н н я : клітинна 
стінка (CW), ядро (N), мітохондрія (M), 
хлоропласт (Chl), грана (G), тилакоїд 
грани (GT), тилакоїди строми (ST), 
пластоглобула (Рg)

Fig. 3. Chloroplаst shapes in leaf mesophyll 
cells of Galanthus nivalis during germination 
(a), in vegetative (c) and generative (f) 
growth periods. Fragments of the chloroplast 
ultrastructure during germination (b), 
vegetative (d), and generative (e) periods. Bar: 
c – 500 nm

A b b r e v i a t i o n s : cell wall (CW), nucleus 
(N), mitochondria (M), chloroplast (Chl), 
grana (G), granal thylakoid (GT), stromal 
thylakoid (ST), plastoglobule (Рg)
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да но го ефе ме ро ї да з ін ши ми ви да ми те п ло люб них 
рос лин, не адап то ва них до низьких тем пе ра тур, 
на дає змо гу вия ви ти особ ли вості та за ко но мір ності 
ульт раструк тур них пе ре бу дов, спря мо ва них на 
адап та цію до низьких плю со вих тем пе ра тур ат мо-
сфер но го по віт ря.

У хло ро пластах те п ло люб них рос лин за спри ят-
ли вих тем пе ра тур ат мо сфер но го по віт ря, як пра-
ви ло, спос те рі га ють ся не по шко дже ні дві зов ніш-
ні мем бра ни, знач на кіль кість зе рен крох ма лю та 
стовп ці гран з чис лен ни ми ти ла ко ї да ми гран, які 
з'єднані між со бою ти ла ко ї да ми стро ми (Kratsch, 
Wise, 2000). Ульт раструк тур ні по шко джен ня хло ро-
пластів є най більш ран нім сим пто мом хо ло до во го 
стре су в рос лин ній клі ти ні. Зде біль шо го, пер ши ми 
про я ва ми хо ло до во го стре су є на бря кан ня хло ро-
пластів, ви крив лен ня й на бря кан ня ти ла кої дів, 
змен шен ня роз мі ру та кіль кості крох маль них зе-
рен і ут во рен ня ве зи кул у зов ніш ній мем бра ні хло-
ро пласта, так зва но го пе ри фе рич но го ре ти ку лу му 
(Wise et al., 1983). Три ва ле знач не охо ло джен ня 
може при звести до на ко пи чен ня пластог ло бул, 
ущіль нен ня cтроми, зник нен ня гран, роз па ду обо-
лон ки хло ро пласта, пе ре мі шу ван ня вмісту стро ми 
з ци то плаз мою. Зер на крох ма лю мо жуть з ча сом 
пос ту по во змен шу ва ти ся, а в рос ли нах, стій ких 
до охо ло джен ня, пов ністю зни ка ти (Kratsch, Wise, 
2000). Крім цьо го, може спос те рі га тись де зо рі єн та-
ція гран по від но шен ню одна до од ної, де фор ма ція 
та ви крив лен ня стовп ців гран з по даль шим руй ну-
ван ням і зник нен ням ти ла ко ї дів стро ми (Wise et al., 
1983; Kratsch, Wise, 2000).

Та ким чи ном, за фік со ва ні на мік ро фо то гра фі ях 
(рис. 3, b) не ви со кі гра ни, не знач не на бря кан ня ти-
ла ко ї дів гран і ти ла ко ї дів стро ми, від сут ність крох-
маль них зе рен у хло ро пластах лист ків вес ня но го 
ефе ме ро ї да G. nivalis про тя гом ета пу про рос тан ня, 
по діб но як і у рос лин з вес ня но-літ нім дов го три-
ва лим пе ріо дом роз ви тку, мож на вва жа ти особ-
ли востя ми ульт раструк тур них змін, пов'язаних із 
впли вом низьких тем пе ра тур ат мо сфер но го по-
віт ря. Ви яв ле ні ульт раструк тур ні пе ре бу до ви хло-
ро пластів у G. nivalis, ймо вір но, ві ді гра ють важ ли-
ву роль в уні вер саль ній стра те гії адап та ції ФСА до 
впли ву низьких тем пе ра тур ат мо сфер но го по віт ря.

Функ ціо наль ні ха рак те ристи ки фо то син те тич-  
     но го апа ра ту G. nivalis 

Фо то хі міч на ак тив ність хло ро пластів за ле жить 
пе ре важ но від ста ну фо то сис те ми (ФСІІ) – клю-

низьких тем пе ра тур є не об хід ною й важ ли вою 
умо вою для про хо джен ня пов но го вес ня но го цик-
лу їхньо го роз ви тку. Це під твер дже но ек спе ри мен-
та ми з про ліс ком. Зок ре ма на до слі джу ва них рос-
ли нах, пе ре мі ще них у хо лод ну пору ро ку в оран же-
рею, ци бу ли ни знач но від різ ня лись від кон тро лю 
(Myroslavov et al., 2005).

Збіль шен ня пло щі хло ро пластів і гран у лист ках 
на по чат ко вих ета пах роз ви тку G. nivalis, ймо вір-
но, та кож пов'язано із впли вом низьких тем пе ра-
тур ат мо сфер но го по віт ря, які ак ти ву ють адап тив ні 
енер ге тич ні про це си в лист ках.

Пло ща ти ла ко ї дів гран на по чат ко во му ета пі 
про рос тан ня лист ків, була мі ні маль ною і не пе ре-
ви щу ва ла 6,9 · 10-2 мкм2 (рис. 2, d). Між ти ла ко ї да ми 
стро ми крох маль ні зер на не спос те рі га лись. Склад-
на ти ла ко їд на сис те ма в хлоропластах фор му ва лась 
з перших днів появи листків над поверхнею грунту. 
По діб на за ко но мір ність спостерігалася ра ні ше при 
вив чен ні ранньо вес ня них ефе ме ро ї дів Scilla siberica 
Haw. і Chionodoxa luciliae Boiss (Mamushina et al., 2002).

На ве ге та тив но му ета пі роз ви тку G. nivalis пло ща 
ти ла ко ї дів гран збіль шу ва лась у 1,2 рази по рів ня но 
з по пе ред нім пе ріо дом про рос тан ня (див. рис. 2, d). 
При цьо му, на пізньо му ве ге та тив но му ета пі (Vg2) 
гра ни й ти ла ко ї ди стро ми щіль но за по вню ва ли 
хло ро пласти (рис. 3, d). На пізньо му ге не ра тив но-
му ета пі (Gn3) (рис. 3, e), за умов ак ти ву ван ня про-
це сів ста рін ня лист ків, кіль кість ти ла ко ї дів у гра-
нах змен шу ва лась, а їхня дов жи на збіль шу ва лась, 
що за без пе чу ва ло збе ре жен ня роз мі рів пло щі гран.

У по діб них до слі джен нях при по рів нян ні па-
ра мет рів фо то син те тич но го апа ра ту (ФСА) вес-
ня них ефе ме ро ї дів з ін ши ми ФСА де рев і лі со вих 
трав, адап то ва них до еко ло гіч них ніш з не ви со кою 
ос віт ле ністю, ав то ри Ре чія та ін. (Recchia et al., 
2017) ді йшли ви снов ку, що швид кість фо то син те-
зу знач но вища у вес ня них ефе ме ро ї дів. При цьо му 
за су куп ністю ви зна че них по каз ни ків дея кі з вес-
ня них ефе ме ро ї дів (Leucojum vernum L., Anemone 
ranunculoides L., і G. nivalis) були від не се ні ав то ра-
ми до ви дів про між ної гру пи з оз на ка ми як "світ ло-
вих", так і "тіньо вих" хло ро пластів.

На від мі ну від біль шості те п ло люб них ви дів рос-
лин, які роз ви ва ють ся про тя гом три ва ло го вес ня-
но-літньо го пе ріо ду, G. nivalis як представ ник вес-
ня них ефе ме ро ї дів з ко рот ко три ва лим пе ріо дом 
ве ге та ції здат ний роз ви ва ти ся за низьких плю со вих 
і не знач них мі ну со вих тем пе ра тур ат мо сфер но го 
по віт ря. По рів нян ня ульт раструк ту ри хло ро пластів 
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що фор му ван ня роз ви не ної ти ла ко їд ної сис те ми 
у ранньо вес ня них ефе ме ро ї дів Scilla sibirica Haw. і 
Chionodoxa luciliae Boiss від бу ва єть ся вже в пер ші 
дні поя ви над зем ної час ти ни рос лин на по верх ні 
ґрун ту.

Ве ли чи на по каз ни ка F
v
/F

m 
у лист ків G. nivalis 

про тя гом їхньо го роз ви тку ва рію ва ла не знач но, 
тому мож на вва жа ти, що ФСА лист ків не за зна-
вав руй нів но го впли ву не спри ят ли вих умов. Цей 
ви сно вок ба зу єть ся на ве ли чи ні по каз ни ка F

v
/F

m  

для нестре со ва них лист ків (0,82), який от ри ма ли 
при вив чен ні па ра мет рів флуо рес цен ції ба гатьох 
ви дів рос лин (Björkman, Demmig, 1987). Про те, 
зі збіль шен ням ін тен сив ності ак ти ніч но го світ ла 
до 1000 мкмоль · м-2 · с-1 ве ли чи на мак си маль но го 
кван то во го ви хо ду зни жу ва ла ся на 5,8%, що може 
бу ти оз на кою по чат ку фо то ін гі бу ван ня.

Ефек тив ність ро бо ти ФСII оці ню ва лась за ве-
ли чи ною кое фі ці єн ту фо то хі міч но го га сін ня флуо-
рес цен ції хло ро фі лу qP, який за ко но мір но змен-
шу вав ся при під ви щен ні ін тен сив ності дію чо го 
світ ла (див. таб ли цю). Ве ли чи на qP за ле жить як 
від над хо джен ня елек тро нів до пер вин но го хі но-
но во го ак цеп то ра Q

A
, так і від їхньо го від то ку до 

пласто хі но но во го пулу. Збіль шен ня ін тен сив ності 
світ ла зу мов лює під ви щен ня сту пе ня від нов лен ня 
пулу хі но но вих ак цеп то рів елек тро нів, при цьо-
му зна чен ня па ра мет ра qP змен шу єть ся (Maxwell, 
Johnson, 2000; Korneev et al., 2002).

Світ ло ва енер гія, що по гли на єть ся ФСІІ, роз-
по ді ля єть ся між фо то син те тич ним пе ре не сен ням 
елек тро нів і не фо то хі міч ни ми про це са ми. Не фо-

чо во го транс мем бран но го піг мент-біл ко во го ком-
плек су хло ро пластів, якій за без пе чує по гли нан ня 
і транс фор ма цію світ ло вої енер гії, а та кож ві ді грає 
про від ну роль у за хис ті фо то син те зу від фо то ін гі-
бу ван ня (Krall, Edwards, 1992).

Засто су ван ня ме то ду спо віль не ної флуо рес цен-
ції хло ро фі лу в адап то ва них до тем ря ви лист ків при 
ак ти ва ції фо то син те зу різ ною ін тен сив ністю світ ла 
(40, 80, 150, 350, 700, 1000 мкмоль · м-2 · с-1) на да ло 
мож ли вість оці ни ти функ ціо наль ний стан ФСІІ у 
лист ках G. nivalis. У на шо му до слі джен ні ви зна ча-
лись мак си маль ний кван то вий ви хід фо то хі міч но-
го пе ре тво рен ня енер гії в адап то ва них до тем ря ви 
лист ках G. nivalis (F

v
/F

m
); кое фі ці єнт фо то хі міч-

но го га сін ня флуо рес цен ції хло ро фі лу (qP), якій є 
на бли же ною мі рою сту пе ню окис лен ня пер вин них 
ак цеп то рів Q

A
, тоб то част ки від кри тих ре ак цій них 

цен трів ФСІІ; кое фі ці єнт не фо то хі міч но го га сін-
ня флуо рес цен ції хло ро фі лу qN, який ха рак те ри-
зує змі ни те п ло вої ди си па ції в ком плек сах ФСII 
(Maxwell, Johnson, 2000) (таб ли ця).

За да ни ми, на ве де ни ми у таб ли ці вид но, що на 
ранньо вес ня но му ета пі над зем но го роз ви тку, під 
час про рос тан ня лист ків G. nivalis, на віть при пе-
ре ва жан ні низьких плю со вих тем пе ра тур ат мо-
сфер но го по віт ря ФСА за ли шав ся не по шко дже-
ним, пов ністю сфор мо ва ним і функ ціо нуючим. 
Його фо то син те тич ні па ра мет ри були близькі до 
по каз ни ків ФСА на ве ге та тив но му ета пі роз вит-
ку рос лин. Цей факт уз го джу єть ся з ре зуль та та-
ми до слі джен ня, про ве де но го Н. Ма му ши ною та 
ін. (Mamushina et al., 2002), які ді йшли ви снов ку, 

Параметри індукції флуоресценції хлорофілу листків Galanthus nivalis на різних етапах весняного розвитку
Parameters of chlorophyll fluorescence induction in Galanthus nivalis leaves at different stages of spring development

Період* ЩПФ, мкмоль · м-2 · с-1 Fv/Fm qP qN Ф 
PSII

Gr 80 0,795±0,010 0,756±0,059 0,110±0,082 0,607±0,031

Vg

40 0,802±0,006 0,867±0,010 0,217±0,025 0,630±0,007

80 0,779±0,005 0,692±0,002 0,121±0,007 0,589±0,008

180 0,811±0,007 0,843±0,017 0,112±0,014 0,643±0,007

350 0,797±0,001 0,702±0,003 0,312±0,004 0,510±0,008

700 0,801±0,003 0,549±0,013 0,448±0,016 0,367±0,010

Gn

350 0,791±0,004 0,628±0,032 0,345±0,036 0,438±0,023

700 0,787±0,011 0,439±0,038 0,517±0,038 0,270±0,028

1000 0,772±0,015 0,269±0,022 0,632±0,029 0,147±0,008

* Етапи весняного розвитку: Gr – проростання (germination); Vg – вегетативний (vegetative); Gn – генеративний 
(generative); Fv/Fm – максимальний квантовий вихід фотохімічного перетворення енергії в адаптованих до темряви 
листках; qP – коефіцієнт фотохімічного гасіння флуоресценції хлорофілу; qN – коефіцієнт нефотохімічного гасіння 
флуоресценції хлорофілу; Ф

PSII
 – ефективний квантовий вихід фотохімічного перетворення енергії.
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тич но го апа ра ту в ході он то ге не зу. По рів ня но з ін-
ши ми ви да ми рос лин, для яких ха рак тер ний дов го-
три ва лий вес ня но-літ ній ве ге та цій ний роз ви ток, у 
G. nivalis рі вень не фо то хі міч но го га сін ня флуо рес-
цен ції хлорофілу а в лис тах за ви со ких рів нів ос віт-
лен ня був знач но ниж чим.

По діб ну за ко но мір ність ра ні ше ви яв ле но та кож 
і в пус тель них ефе ме ро ї дів ко рот ко три ва ло го вес-
ня но го роз ви тку. Зок ре ма за зна ча єть ся, що у до слі-
джу ва них рос лин за умов ви со ко го рів ня ос віт лен-
ня не фо то хі міч не га сін ня за ли ша лось на низько му 
рів ні і ко ре лю ва ло з ви со кою швид кістю елек трон-
но го транс пор ту (Tu et al., 2012).

У на шо му до слі джен ні швид кість елек трон но-
го транс пор ту (рис. 4) ви зна ча ли на ос но ві зна-
чень спо віль не ної флуо рес цен ції хло ро фі лу з ви-
ко ристан ням па ра мет ру Джен ті Φ

PSII
 (Genty et al., 

1989) (див. таб ли цю), який на дає змо гу оці ни ти 
ефек тив ність функ ціо ну ван ня ФСА, зок ре ма ве-
ли чи ну ре аль но го кван то во го ви хо ду елек трон но го 
транс пор ту.

За да ни ми, ві доб ра же ни ми на рис. 4, по міт но, що 
швид кість пе ре не сен ня елек тро нів під ви щу ва лася 
при збіль шен ні ЩПФ до 700 мкмоль · м-2 · с-1, але при 
по даль шо му збіль шен ні ін тен сив ності освіт лення 
до 1000 мкмоль · м-2 · с-1 швид кість елек трон но-

то хі міч не га сін ня (qN) – це пе ре тво рен ня у те п ло 
над лиш ку енер гії, яка не може бу ти ви ко риста на 
при аси мі ля ції CO

2
. Здат ність рос ли ни роз сію-

ва ти над ли шок енер гії світ ла ві ді грає про від ну 
роль у за хис ті рос лин від фо то по шко джен ня. При 
збіль шен ні ін тен сив ності дію чо го світ ла зна чен-
ня по каз ни ка qN, тоб то ди си па ції енер гії у ФСII, 
зроста ли і до ся га ли мак си му му на ге не ра тив но му 
ета пі роз ви тку лист ків G. nivalis (див. таб ли цю) при 
ЩПФ 1000 мкмоль · м-2 · с-1.

Згід но з на ве де ни ми у таб ли ці да ни ми, фо то хі-
міч ні па ра мет ри лист ків G. nivalis на ве ге та тив но му 
й ге не ра тив но му ета пах роз ви тку дещо від різ ня ли-
ся. Зок ре ма, при ак ти ва ції фо то син те зу світ лом з 
ЩПФ 350 мкмоль · м-2 · с-1 у лист ків на ве ге та тив-
но му ета пі кое фі ці єнт qP до ся гав 0,7, тоді як на ге-
не ра тив но му він ста но вив 0,6, тоб то зни жу вав ся на 
10,3%. При біль шо му рів ні ос віт лен ня (700 мкмоль 
· м-2 · с-1) на ге не ра тив но му ета пі роз ви тку qP зни-
жу вав ся на 20,2% по рів ня но з ве ге та тив ним. Кое-
фі ці єнт не фо то хі міч но го га сін ня qN при ін тен сив-
ності ос віт лен ня 350 мкмоль · м-2 · с-1 у лист ків на 
ге не ра тив но му ета пі роз ви тку пе ре ви щу вав ве ли-
чи ну qN на ве ге та тив но му ета пі на 10,6%, а при по-
каз ни ку ос віт лен ня 700 мкмоль · м-2 · с-1 – на 15,4%. 
Це вка зує на ак тив ну транс фор ма цію фо то син те-

Рис. 4. Швидкість перенесення 
електронів при активації фото-
синтезу за умов впливу різної 
інтенсивності актинічного світ ла в 
листках Galanthus nivalis (за даними 
сповільненої флуоресценції хлоро-
іфілу а)

Fig. 4. The electron transfer rate at 
activation of photosynthesis under 
the influence of different intensity of 
the actinic light in leaves of Galanthus 
nivalis (according to data of slow 
fluorescence of chlorophyll а)
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го транс пор ту дещо зни жу ва лась, що, ймо вір но, 
пов'язано з по чат ком фо то ін гі бу ван ня.

От ри ма ні в на шо му до слі джен ні зна чен ня 
швид кості елек трон но го транс пор ту (рис. 4) вка зу-
ють на ви со ку фо то син те тич ну ак тив ність лист ків 
G. nivalis на ранньо вес ня них ета пах їхньо го роз вит-
ку при не знач них мі ну со вих та плю со вих тем пе-
ра турах ат мо сфер но го по віт ря. Змі ни фо то син те-
тич них ха рак те ристик лист ків G. nivalis за різних 
зна чень ін тен сив ності дію чо го світ ла дуже по діб ні 
до па ра мет рів ФСА ін ших вес ня них ефе ме ро ї дів 
(Mamushina et al., 2002, 2011; Tu et al., 2012; Recchia 
et al., 2017). Це  дає підста ви вва жа ти такі змі ни ха-
рак тер ною адап тив ною оз на кою вес ня них ефе ме-
ро ї дів, що не су пер ечить ви снов кам ін ших ав то рів 
(Recchia et al., 2017).

Вес ня ні ефе ме ро ї ди роз гля да ють ся як ви со ко-
про дук тив ні рос ли ни на від мі ну від ін ших по віль-
но зростаю чих лі со вих трав (Sparling, 1967; Tu et al., 
2012; Recchia et al., 2017). У при род них умо вах 
ранньо вес ня но го роз ви тку і пря мо му со няч но му 
ос віт лен ні у ефе ме ро ї дів реєст ру ють ся дуже ви со-
кі по тен цій ні швид кості фо то син те зу та стій кість 
до фо то ін гі бу ван ня (Mamushina et al., 2002, 2011; 
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ні адап тив ні змі ни в ак тив ності фо то син те тич них 
про це сів (Hikosaka, 2005). У лі со вих це но зах кро-
ни ба га то річ них де рев, по гли наю чи знач ну кіль-
кість со няч но го світ ла, спри яють три ва лі шо му 
збе ре жен ню сні го во го по кри ву на по верх ні ґрун ту, 
особ ли во на пів ніч них схи лах. Уна слі док не рів но-
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ня но-літ нім ве ге та цій ним ета пом (Voloshina et al., 
2008) у вес ня них ефе ме ро ї дів ви ни кає не об хід ність 
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ра ту впли ва ють на ульт раструк ту ру хло ро пластів. 
Це під твер джу єть ся ре зуль та та ми до слі джень ста-
ну ФСА лист ків у різ ні пе ріо ди роз ви тку рос лин 
(Olekseichenko et al., 2013; Venzhik, 2014), а та кож 
ре зуль та та ми да ної ро бо ти.
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Приведены морфометрические данные о размерах ли-
стьев, клеток мезофилла, хлоропластов, гран и тила-
коидов ранневесеннего эфемероида подснежника бе-
лоснежного (Galanthus nivalis). Ультраструктурные осо-
бенности клеток и хлоропластов листьев G. nivalis были 
проанализированы на протяжении прорастания, веге-
тативного и генеративного этапов развития. Хлоропла-
сты имеют некоторые признаки, характерные для све-
толюбивых видов (небольшое количество тилакоидов в 
гранах, развитая система тилакоидов стромы). Эти при-
знаки в основном проявлялись на этапе прорастания. 
На протяжении вегетативного периода в хлоропластах                
количество и площади гран и тилакоидов в гранах уве-
личивались. В отличие от хлоропластов светолюбивых 
видов, в хлоропластах G. nivalis отсутствовали зерна 
крахмала. Фотохимическую активность листьев опреде-
ляли методом замедленной флуоресценции хлорофилла. 
Показано, что для G. nivalis характерна высокая актив-
ность фотосинтетического электронного транспорта 
при низких уровнях нефотохимического тушения флу-
оресценции, что свидетельствует о приспособленности 
фотосинтетического аппарата листьев к ранневесеннему 
развитию при полном солнечном освещении и низких 
плюсовых температурах.

Ключевые слова: Galanthus nivalis, листoк, мезофил, 
ультраструктура клеток, хлоропласт, тилакоид, 
индукция флуоресценции хлорофилла

Федюк О.М., Білявська Н.О., Золотарьова О.К. Ультра-
структурні особливості та стан фотосинтетичного апарату 
листків Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) на весняних 
етапах онтогенезу. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 475–487.

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

Наведено морфометричні дані щодо площі листків, клі-
тин мезофілу, хлоропластів, гран і тилакоїдів ранньовес-
няного ефемероїда підсніжника білосніжного (Galanthus 
nivalis). Ультраструктурні особливості клітин і хлоро-
пластів листків G. nivalis були проаналізовані протягом 
проростання, вегетативного та генеративного етапів 
розвитку. Хлоропласти мають деякі ознаки, характерні 
для світлолюбних видів (невелика кількість тилакоїдів у 
гранах, розвинена система тилакоїдів строми). Ці озна-
ки більшою мірою проявлялися на етапі проростання. 
Протягом вегетативного етапу в хлоропластах кількість 
і площі гран та тилакоїдів у гранах збільшувались. На 
відміну від хлоропластів більшості світлолюбних видів 
у хлоропластах G. nivalis були відсутні зерна крохмалю. 
Фотохімічну активність листків визначали за методом 
сповільненої флуоресценції хлорофілу. Показано, що 
для G. nivalis характерна висока активність фотосинте-
тичного електронного транспорту за низьких рівнів не-
фотохімічного гасіння флуоресценції, що свідчить про 
пристосованість фотосинтетичного апарату листків до 
ранньовесняного розвитку при повному сонячному 
освітленні й низьких плюсових температурах.

Ключові слова: Galanthus nivalis, листoк, мезофіл, 
ультраструктура клітин, хлоропласт, тилакоїд, індукція 
флуоресценції хлорофілу
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Вступ

Три ва лі до слі джен ня гра ві мор фо ге не зу бріо фі тів 
спри яли де таль но му ек спе ри мен таль но му вив чен
ню гра ві ре ак цій на різ них ста ді ях он то ге не зу мо хо
по діб них (Ripetskyj et al., 1998; Demkiv et al., 2009; 
Lobachevska, Khorkavtsiv, 2014). Вста нов ле но, що 
гра ві ре ак ції є ви дос пе ци фіч ни ми та змі ню ють ся 
за леж но від ста дій роз ви тку га ме то фі ту й еко ло
гіч них фак то рів. За га лом, от ри ма ні ре зуль та ти під
твер ди ли роль мо хів як ек спе ри мен таль ної мо де
лі у до слі джен нях гра ві мор фо ге не зу і є важ ли вим 
до пов нен ням для з'ясування участі сили тя жін ня в 
жит тє вій стра те гії бріо фі тів. 

Про дов жу ють ся до слі джен ня дов го три ва ло го 
ви ро щу ван ня рос лин у Кос мо сі з ме тою ус піш
ної реа лі за ції пос лі дов них ге не ра цій та от ри ман ня 
до зрі ло го на сін ня, що об ме же но умо ва ми лі таль
них апа рат них за со бів і мік ро гра ві та ції (Kordyum, 
2014). Тому важ ли во про ана лі зу ва ти най більш 
враз ли ві до стре сор но го впли ву ста дії ре про дук
тив но го роз ви тку різ них рос лин та ви зна чи ти по
тен цій но стій кі цик ли ге не ра тив ної сис те ми до 
умов мік ро гра ві та ції. 

Ме тою да ної ро бо ти було до слі ди ти вплив гра ві
та ції на фор му ван ня ор га нів ве ге та тив но го й ге не
ра тив но го роз мно жен ня дея ких ви дів мо хів, про
ана лі зу ва ти гра ві чут ли вість жі но чих і чо ло ві чих 
осо бин, ви зна чи ти стій кість різ носта те вих рос лин 
до гі пок сії та окис ню валь но го стре су в умо вах змі
не ної гра ві та ції.

Матеріалитаметоди

Об'єктом до слі джен ня були при род ні зраз ки та ла
бо ра тор ні куль ту ри ви дів мо хів: Bryum argenteum 
Hedw., B. pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn.,  
B. Mey. & Scherb., Leptobryum pyriforme (Hedw.) 
Wilson, Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & 
Schimp., Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Усі зраз ки ві
діб ра но з око лиць Льво ва в од на ко вих клі ма тич них 
умо вах, ок рім B. pseudotriquetrum, один зра зок яко го 
був зі бра ний в Ан тарк ти ці, а ін ший – у Львівській 
об лас ті. Всьо го було про ана лі зо ва но 250 рос лин.

Ла бо ра тор ну куль ту ру всіх ви дів от ри му ва ли зі 
спор, які ви сі ва ли на жи виль не ага ри зо ва не се ре
до ви ще Кно па в чаш ки Пет рі та ви ро щу ва ли в лю
мі неста ті в кон трольо ва них умо вах тем пе ра ту ри та 
ос віт лен ня (Demkiv et al., 1997). 

Лис тостеб ло ві па го ни B. pseudotriquetrum, які 
сфор му ва ли ся за 20–25 днів на про то не мі, пе ре но
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ве ге та тив но й ге не ра тив но. Од нак, ста те ве роз мно-
жен ня та роз сі ван ня спор мо хів час то об ме же не 
клі ма тич ни ми умо ва ми, і тоді безста те ва ре про дук-
ція стає ви зна чаль ною ста ді єю жит тє вої стра те гії 
та ефек тив ним ме ха ніз мом швид ко го ло каль но го 
за се лен ня й за крі п лен ня моху на пев ній те ри то рії 
(Glime, 2006; Frey, Kürschner, 2010). 

Ус та нов ле но, що гра ві чут ли вість ор га нів га ме то-
фі ту двох зраз ків Bryum pseudotriquetrum із клі ма тич-
но від мін них при род них ло ка лі те тів (Ан тарк ти ки 
і Львівської обл.) від різ ня єть ся. За зви чай для ба-
гатьох ви дів мо хів гра ві чут ли вою є юве ніль на ста-
дія – про то не ма, тоді як па го ни мо жуть і не про яв-
ля ти тро піз му. Про те, у куль ту ри B. рseudotriquetrum 
зі зраз ка з Ан тарк ти ки гра ві чут ли ви ми були па го ни 
(рис. 1, a), а в та кої з око лиць Льво ва гра ві троп но 
рос ла про то не ма, при чо му па го ни мен ше реа гу ва-
ли на гра ві та цію (рис. 1, b). Пі сля гра вісти му ля ції 
в па зу хах лист ків па го нів ан тарк тич ної еко мор фи 
моху утво рю ва ли ся чис лен ні ри зо їд ні буль боч ки, 
а у львівської – вони фор му ва ли ся на ви дов же них 
ри зо їд них сто ло нах (рис. 1, а, b). 

си ли на се ре до ви ще Кно па з 0,2%-вою глю ко зою у 
вер ти каль но роз мі ще ні чаш ки Пет рі, де па го ни ре-
ге не ру ва ли, по тім ви три му ва ли впро довж 14 днів у 
тем ря ві. Спо чат ку от ри му ва ли ре ге не ра тив ну вто-
рин ну про то не му, а ще за 5−7 днів лис тостеб ло ві 
па го ни. Для ана лі зу гра ві чут ли вості двох зраз ків 
B. pseudotriquetrum ви зна ча ли кути зги ну про то не-
ми і па го нів че рез 12 год пі сля гра вісти му ля ції.

На 20-ден ній про то не мі L. рyriforme у двох ва рі-
ан тах (пі сля гра вісти му ля ції та клі носта ту ван ня) 
під ра хо ву ва ли кіль кість ри зо їд них буль бо чок. Для 
мо де лю ван ня мік ро гра ві та ції ви ко ристо ву ва ли го-
ри зон таль ний клі ностат зі швид кістю 2 об./хв. 

У ла бо ра тор ній куль ту рі P. patens і B. argenteum 
про ана лі зо ва но ста те ву струк ту ру й про дук тив-
ність: ви зна че но кіль кість жі но чих і чо ло ві чих рос-
лин, ста те вих ор га нів (жі но чих і чо ло ві чих га ме-
тан гі їв) та спо ро го нів за умов ста лої дії 1 g і пі сля 
клі носта ту ван ня. Для ви зна чен ня жит тє здат ності 
спор P. patens, що утво ри ли ся у ла бо ра тор них умо-
вах, їх ви сі ва ли на ага ри зо ва не се ре до ви ще, під ра-
хо ву ва ли кіль кість про рос лих спор та ана лі зу ва ли 
ріст і роз ви ток про то нем них дер нин.

Для ви зна чен ня ак тив ності ал ко голь де гід ро-
ге на зи (АДГ) у B. argenteum ви ко риста ли стан-
дарт ні ме то ди ки (Porterfield et al.; 2003; Rohozhyn, 
Rohozhyna, 2016). Для сти му ля ції гі пок сії чаш ки з 
куль ту ра ми за ли ва ли дис тильо ва ною во дою, а че-
рез добу пе ре но си ли на 12 год на клі ностат. АДГ-
ак тив ність ана лі зу ва ли ок ре мо у жі но чих і чо ло ві-
чих рос лин моху пі сля гі пок сії й клі носта ту ван ня 
на спек тро фо то мет рі Analytic Jena Specord 210 Plus 
при λ = 510 нм. 

Для ана лі зу ста ну ан ти ок си дант ної сис те ми в 
па го нах B. argenteum пе ред фор му ван ням га ме тан-
гі їв і на ста дії їхньо го ут во рен ня ви зна ча ли вміст 
пе рок си ду вод ню, діє но вих кон'югатів (ДК) та ма-
ло но во го ди аль де гі ду (МДГ) за стан дарт ни ми ме-
то ди ка ми (Musyenko et al., 2001).

До слі ди по вто рю ва ли три чі, ві ро гід ність різ ни ці 
між се ред ні ми зна чен ня ми по каз ни ків вста нов лю-
ва ли за кри те рі єм Стью ден та. Від мін ності вва жа ли 
ві ро гід ни ми при зна чен ні p < 0,05 (Lakyn, 1990).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Ана ліз ре про дук тив но го роз ви тку дея ких ви дів 
мо хів за вер шує цикл ро біт про вплив зем но го тя-
жін ня на он то ге нез бріо фі тів (Demkiv et al., 2009; 
Lobachevska, Khorkavtsiv, 2014; Khorkavtsiv et al., 
2016). Як пра ви ло, біль шість мо хів роз мно жу єть ся 

Рис. 1. Дві екоморфи Bryum рseudotriquetrum з різною 
гравічутливістю органів гаметофіту: а – антарктична, 
з гравічутливими пагонами, в основі яких утворилися 
бульбочки; b – львівська, з гравічутливою протонемою й 
менш чутливими пагонами та ризоїдними бульбочками 
на протонемних столонах. Масштаб: a, b – 1,5 см, на 
врізках a, b – 400 мкм

Fig. 1. Two ecomorphs of Bryum рseudotriquetrum with dif-
ferent gravisensitivity of gametophyte organs: a – Antarctic, 
with gravisensitive shoots, which formed brood tubers at the 
base; b – Lviv, with gravisensitive protonemata, less sensitive 
shoots and rhizoid tubers on protonemata stolons. Bar: a, b – 
1,5 cm; bar on the inserts – 400 μm
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У від по відь на пе ре орі єн та цію гра ві троп ної про-
то не ми і па го нів B. рseudotriquetrum з вер ти каль но го 
на го ри зон таль не по ло жен ня пос ту по во зги на ла ся 
вер хів ка про то не ми або па го на внас лі док змі щен-
ня рос то вої зони. Ве ли чи на кута зги ну вер хі вок па-
го нів і апі каль них клі тин про то не ми була по каз ни-
ком чут ли вості рос лин до гра ві та ції, яка три ва ла 12 
год (табл. 1). 

Отже, вста нов ле но, що про то не ма й па го ни 
зраз ків B. рseudotriquetrum по-різ но му реа гу ва ли на 
вплив гра ві та ції. Не га тив ний гра ві тро пізм власти-
вий па го нам ан тарк тич ної та про то не мі львівської 
еко морф, тоді як про то не ма й па го ни зраз ків, від-
по від но, з Ан тарк ти ки і око лиць Льво ва не про яв-
ля ли чіт ко го тро піз му.

От же, гра ві чут ли вість про то не ми й га ме то фо рів 
B. pseudotriquetrum сфор му ва ла ся за леж но від еко-
ло гіч них умов. Ма буть, адап та ція до умов ко рот-
ко го ве ге та цій но го пе ріо ду Ан тарк ти ки спри яла 
під ви щен ню гра ві чут ли вості га ме то фо рів моху, на 
яких за кла да ли ся ор га ни ве ге та тив но го роз мно-
жен ня. Різ ні гра ві ре ак ції на бу ли пе ре ва ги у жит тє-
вій стра те гії B. pseudotriquetrum у стре со вих умо вах 
Ан тарк ти ки, на прик лад під час по те п лін ня або за-
то п лен ня. Мож на при пус ти ти, що лише ут во рен-
ня над субстра том не га тив но гра ві троп них га ме то-
фо рів дало змо гу енер ге тич но за без пе чи ти швид ке 
ве ге та тив не роз мно жен ня ри зо їд ни ми буль боч ка-
ми й спри яло ви жи ван ню й роз мно жен ню рос лин 
під час ко рот ко три ва ло го вес ня но го пе ріо ду Ан-
тарк ти ки. Тоб то, у від мін них еко ло гіч них умо вах 
сфор му ва ли ся спе ціа лі зо ва ні гра ві ре ак ції, що було 
ви рі шаль ним для стра те гії ви жи ван ня, ут во рен ня 
мо хо во го по кри ву й по ши рен ня B. pseudotriquetrum 
у різ них клі ма тич них умо вах. У трав'яних рос лин, 
на прик лад у Deschampsia antarctica Desv., за умов 
Ан тарк ти ки сфор му ва ла ся спе ци фіч на ати по ва 
струк ту ра ме зо фі лу з чис лен ни ми ве зи ку ла ми, що 

Таблиця 1. Вплив гравітації на величину кута згину 
верхівки протонеми та пагонів моху Bryum pseudotriquetrum 
(культури зі зразків з різних кліматичних зон) 

Table 1. Influence of gravity on the angle of bending 
of protonemata apex and shoots of the moss Bryum 
pseudotriquetrum (сultures of moss samples from various 
climatic zones)

Варіанти 
досліду

B. рseudotriquetrum (кут, градуси)

Антарктика околиці Львова

Протонема 0 84, 7 ± 2,1

Пагони 79,3 ± 4,3 2,8 ± 0,2

Рис. 2. Протонема Leptobryum pyriforme з виводковими 
тільцями: більша їхня кількість на протонемі під час 
гравістимуляції (а), ніж без такої (b); стрілкою вказано 
на виводкове тільце моху. Масштаб: а, b – 500 мкм, на 
врізці b – 100 мкм

Fig. 2. Protonema of Leptobryum pyriforme with brood 
bodies: a – more numerous brood bodies on gravitropic 
protonema, than on nоt gravitropically stimulated 
protonema (b); arrow points the brood body. Ваr: a, b –  
500 μm; bar on the insert b – 100 μm
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про лі ну та ПЕГ-6000 на гра ві за леж не ут во рен ня 
ви вод ко вих ті лець моху L. рyriforme, що зде біль шо-
го тра п ля єть ся на зво ло же но му ґрун ті (табл. 2).

Ви зна че но, що пі сля гра вісти му ля ції ви вод ко-
вих ті лець утво рю ва ло ся біль ше в усіх ва рі ан тах 
до слі ду (табл. 2). Фор му ван ня їх на гра ві троп ній 
про то не мі сти му лю вав 3%-вий ПЕГ, по рів ня но з 
негра вісти мульо ва ною про то не мою та пі сля клі-
носта ту ван ня. Від зна че но, що не знач на втра та 
води в субстра ті сти му лює ут во рен ня спе ціа лі зо-
ва них ор га нів ве ге та тив но го роз мно жен ня, про те 
вплив 5%-вого ПЕГу на фор му ван ня ви вод ко вих 
ті лець L. pyriforme був на ба га то ток сич ні шим. Його 
ін гі бую ча дія змен шу ва ла ся зав дя ки про лі ну та гра-
ві та ції (табл. 2). Ра ні ше для B. argenteum вста нов ле-
но, що ПЕГ, АБК та са ха ро за іні цію ва ли ут во рен ня 
гем на по віт ря ній роз га лу же ній хло ро не мі на світ лі 
(Lobachevska, Rabyk, 2012).

Отже, за умов вод но го де фі ци ту по ля ри зую ча 
дія гра ві та ції може ви ко ну ва ти ос мо ре гу ля тор ну 
функ цію та при зво ди ти до іні ціа ції від нов лен ня й 
по си лен ня ве ге та тив но го роз мно жен ня. У та кий 
спо сіб біль ша всмок ту валь на сила чис лен них апі-
каль них клі тин гра ві троп ної про то не ми до пев ної 
міри мог ла під три ма ти вод ний ба ланс і, оче вид но, 
сти му лю ва ти роз ви ток спе ціа лі зо ва них ви вод ко-
вих ор га нів. За не спри ят ли вих еко ло гіч них умов це 
спри яє під ви щен ню ос мо тич но го тис ку клі тин на 
ран ніх ета пах роз ви тку рос лин, оп ти мі зує ре про-
дук тив ну спро мож ність та за без пе чує збіль шен ня 
мо хо во го по кри ву.

Мо дел лю для до слі джен ня ге не ра тив но го роз-
мно жен ня в умо вах змі не ної гра ві та ції був од но-
дом ний вид Physcomitrella patens, он то ге не тич ний 
цикл яко го у ла бо ра тор ній куль ту рі три вав два мі-
ся ці. Для моху власти ва ви со ка гра ві чут ли вість та 
спе ци фіч ні гра ві ре ак ції на різ них ста ді ях роз ви тку: 

ек ра ну ють УФ-ра діа цію, та інші мор фо ге не тич ні 
за хис ні ре ак ції (Taran et al., 2007). Уна слі док того, 
що в Ан тарк ти ці рос ли ни про тя гом ве ге та цій но го 
пе ріо ду за зна ють три ва ло го впли ву низьких тем-
пе ра тур, над мір но го УФ-оп ро мі нен ня, за то п лен ня 
(Ozheredova et al., 2015), в них мог ли роз ви ну ти ся 
ком плекс ні ме ха ніз ми стій кості до екст ре маль них 
фак то рів, які за без пе чи ли їхнє ви жи ван ня за та ких 
умов.

Для ін шо го гра ві чут ли во го виду Leptobryum 
pyriforme упер ше ек спе ри мен таль но вста нов ле но, 
що роз ви ток ви вод ко вих ті лець, які є ор га на ми 
ве ге та тив но го роз мно жен ня і за па сан ня по жив-
них ре чо вин, яви ще гра ві за леж не. Пі сля гра вісти-
му ля ції ви вод ко ві тіль ця L. pyriforme утво рю ва ли-
ся швид ше й уд ві чі біль шій кіль кості, ніж, якщо 
про то не му не під да ва ли век тор ній дії гра ві та ції 
(рис. 2). Пі сля клі носта ту ван ня ви вод ко ві тіль ця 
L. pyriforme за кла да ли ся із за піз нен ням і в меншій 
кількості, по рів ня но з гра вісти мульо ва ною про то-
не мою дер ни ною.

От же, уна слі док різ ної чут ли вості ста дій он то ге-
не зу й ак се ле ра ції ве ге та тив но го роз мно жен ня гра-
ві та ція мо ди фі кує ре про дук тив ну стра те гію мо хів, 
спри яю чи їхньо му ви жи ван ню за не спри ят ли вих 
умов.

В екст ре маль них умо вах вод но го де фі ци ту ве-
ге та тив не роз мно жен ня спе ціа лі зо ва ни ми ви вод-
ко ви ми ор га на ми за без пе чує не лише ло каль не 
по ши рен ня моху, по лег шую чи по гли нан ня й ут-
ри ман ня води, а й під трим ку по пу ля ції зав дя ки 
три ва ло му збе ре жен ню бан ку жит тє здат них ді ас-
пор (Lobachevska, Rabyk, 2012). За стре со вих умов 
по су хи ос мо тич но ак тив ний про лін спри яє під ви-
щен ню вод но го по тен ціа лу клі тин рос лин, змен-
шу чи рі вень їхньо го по шко джен ня (Kordyum et al., 
2003; Vayner et al., 2014). Ви зна че но взає мов плив 

Таблиця 2. Вплив осмотично активних речовин на гравізалежне формування виводкових тілець на 20-денній протонемі 
Leptobryum pуriforme 

Table 2. Effect of osmotic active substances on the gravity-dependent formation of brood bodies on 20-day protonema of Leptobryum 
pуriforme 

Умови досліду
Кількість виводкових тілець / 1 дернина, шт.

після гравістимуляції після кліностатування на світлі

Пролін, 1 мМ 70,3 ± 1,3 61,6 ± 3,3 65,4 ±2,1

ПЕГ, 3 % 84,1 ± 2,7 56,4 ±3,1 40,2 ± 2,5

ПЕГ, 5 % 18,2 ±0,9 9,0 ± 0,7 4,6 ± 0,2

Пролін + 5 %-й ПЕГ 50,3 ±3,1 32,4 ±1,2 30,7 ± 2,8

Гравітропна протонема 60,8 ±2,4 37,3 ±2,9 ―
Протонема на світлі (контроль) ― ― 30,4 ±2,0
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в умо вах 1 g P. patens утво рю ва ла гра ві троп ні про-
то нем ні сто ло ни, гра ві чут ли ві га ме то фо ри та спі-
раль ну дер ни ну (Demkiv et al., 2009). Фе но тип ні 
мо ди фі ка ції гра ві ре ак цій, без сум ні ву, роз ши ри ли 
сис те му адап та ції виду до спе ци фіч них умов міс-
цез ростань, зок ре ма на во ло гих пе ре ора них ґрун-
тах. 

Гра ві чут ли вість P. patens ви зна ча ли в ста ціо нар-
них умо вах 1 g та пі сля 14-ден но го го ри зон таль но-
го клі носта ту ван ня. Як у кон тро лі, так і пі сля клі-
но ро та ції, на па го нах дер ни ни пе ре ва жа ли чо ло ві-
чі голі ста те ві ор га ни (табл. 3), хоча їх нє ут во рен ня 
за три му ва ло ся на 9–10 днів.

Як свід чать на ве де ні у табл. 4 ре зуль та ти ана лі зу 
роз ви тку ге не ра тив них ор га нів та ста те вої струк-
ту ри дво дом но го виду Bryum argenteum, пі сля клі-
носта ту ван ня кіль кість чо ло ві чих рос лин із га ме-
тан гія ми збіль шу ва ла ся, а жі но чих змен шу ва ла ся, 
хоча кіль кість фер тиль них рос лин не змі ню ва ла ся. 
Крім того, ан те ри дії за кла да ли ся швид ше, по рів-
ня но з кон тро лем та жі но чи ми рос ли на ми з ар хе-
го нія ми. На від мі ну від P. patens, елі мі на ція век тор-
ної дії гра ві та ції вия ви ла ся на віть ефек тив ною для 
чо ло ві чих рос лин B. argenteum – пі сля кли носта-
ту ван ня ар хе го ні їв у мо хо вих дер ни нах утво ри ло-
ся мен ше, а ан те ри ді їв біль ше. Ві до мо, що як для 
од но дом них, так і дво дом них бріо фі тів ха рак тер-
ною є про тан д рія – ан те ри ді їв за кла да єть ся біль ше 
і до зрі ва ють вони ра ні ше за ар хе го нії, саме в та кий 
спо сіб га ран ту єть ся біль ша ймо вір ність за плід нен-
ня.

Таблиця 3. Оцінка статевої продуктивності моху Physcomitrella patens 

Table 3. Evaluation of sexual productivity of the moss Physcomitrella patens 

Умови досліду
Кількість статевих органів, шт. Кількість, %

архегонії антеридії фертильні пагони спорогони

Контроль 85,2 ± 2,4 230,0 ± 3,5 67,8 ± 1,7 88,6 ± 3,9

Кліностатування 79,7 ± 1,8 158,6 ± 2,7 59,7 ± 2,1 79,9 ± 4,1

Рис. 3. Дернина Physcomitrella patens із зануреними у 
перихеціальні листки круглястими коробочками: а – 
контроль, b – після кліностатування. Масштаб – 2 мм

Fig. 3. Turf of Physcomitrella patens with roundish capsules 
immersed in perichaetial leaves: а – control; b – after 
clinorotation. Bar: 2 mm

Таблиця 4. Статева структура та продуктивність дводомного 
виду моху Bryum argenteum

Table 4. Sexual structure and productivity of the dioecious 
species Bryum argenteum 

Умови досліду

Кількість фертильних 
рослин, шт.

Кількість гаметангіїв / 
1 пагін, шт.

♀ ♂ ♀ ♂
Контроль 95,6 ± 3,2 110 7,2 ± 0,1 11,0 ± 0,2

Кліностатування 79,4 ± 2,7 125 7,0 ± 0,5 12,4 ± 0,4
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но ефект клі носта ту ван ня на АДГ-ак тив ність чо ло-
ві чих і жі но чих рос лин B. argenteum пі сля гі пок сії 
(рис. 4).

Ус та нов ле но, що ак тив ність АДГ фер тиль них рос-
лин від різ ня єть ся. Вища фер мен та тив на ак тив ність 
у чо ло ві чих рос лин, оче вид но, зу мов ле на біль ши ми 
енер ге тич ни ми ви тра та ми на фор му ван ня ан те ри ді-
їв, яких утво рю єть ся знач но біль ше, ніж ар хе го ні їв. 
Пі сля клі носта ту ван ня ак тив ність фер мен ту обох 
ста тей під ви щу ва ла ся при близ но в 1,4 рази. Ві до мо 
(Stark et al., 2000), що ста те вий ди мор фізм мо хів, зу-
мов ле ний різ ною швид кістю рос ту, ме та бо ліз мом, 
біо ма сою й три ва лістю до зрі ван ня га ме тан гі їв, за-
без пе чу єть ся на сам пе ред про це са ми фо то син те зу 
та ди хан ня, а біль ша кіль кість у дер ни ні чо ло ві чих 
рос лин за ле жить як раз від їхньої ін тен сив ності. 
Оче вид но, зав дя ки ак тив ності АДГ за умов гі пок-
сії від бу ла ся пе ре бу до ва фі зіо ло гіч них функ цій, що 
спри яло швид шо му ут во рен ню чо ло ві чих рос лин з 
ан те ри дія ми та роз ви тку то ле рант ності моху. 

Як свід чать ре зуль та ти ек спе ри мен таль них до-
слі джень та ог ля до вих ро біт, мік ро гра ві та ція як 
стре со вий чин ник іні ці ює збіль шен ня ак тив ності 
ком по нен тів ан ти ок си дант ної сис те ми (Porterfield, 
2003; Chebli, Geitmann, 2011; Kordyum, 2014; 
Nedukha, 2015). Од ним з мо ду ля то рів ме та бо ліз му 
в умо вах стре су є ак ти ва ція пе рок сид но го окис лен-
ня лі пі дів (ПОЛ), яка є пер шою лан кою у роз ви тку 
ре ак цій, що за пус ка ють сис те ми за хис ту клі тин та 
ор га ніз му (Kordyum et al., 2003). На сьо го дні від-
сут ня ін фор ма ція про змі ни ак тив ності ан ти ок си-

Для B. argenteum гра ві тро пізм власти вий ре ге-
не ра тив ній про то не мі та спо ро фі ту (Lobachevska, 
2006), хоча за зви чай у бріо фі тів гра ві чут ли ви ми є 
про то нем на дер ни на зі спор і га ме то фо ри. Вста-
нов ле но, що швид кість рос ту й кут гра віз ги ну 
про то не ми, от ри ма ної уна слі док ре ге не ра ції жі-
но чих га ме то фо рів, були де що біль ши ми, ніж у чо-
ло ві чих. Слід за зна чи ти, що вто рин на про то не ма 
швид ше де ди фе рен ці ює у хло ро не му й кау ло не му, 
знач но то ле рант ні ша до ви су шу ван ня та за три мує 
біль ше во ло ги, що спри яє га лу жен ню й ут во рен ню 
бруньок у не спри ят ли вих при род них умо вах. Ок рім 
того, гра ві та ція ін ду кує мор фо ге не тич ні про це си, 
сти му люю чи гра ві мор фо зи бруньок на апі каль них 
клі ти нах вто рин ної гра ві троп ної про то не ми мо хів 
(Ripetskyj et al., 1998). Отже, гра ві ре ак ції є ви до- 
с пе ци фіч ни ми і не ви клю че но, що гра ві чут ли вість 
вто рин ної ре ге не ра тив ної про то не ми B. argenteum і 
P. patens може бу ти адап тив ною функ ці єю у жит тє-
вій стра те гії бріо фі тів. 

У ба гатьох ви дів мо хів ста те ве роз мно жен ня мож-
ли ве лише за на яв ності вод ної плів ки, тому ви со ка 
во ло гість се ре до ви ща є об'єктивною не об хід ністю 
їхньої жит тє ді яль ності (Glime, 2006). Час то рос ли-
ни моху зна хо дять ся під во дою, від чу ваю чи неста чу 
кис ню. Гі пок сія як стре со вий чин ник пев ною мі-
рою ні ве лю єть ся ак тив ністю де гід ро ге наз пен тоз-
но го цик лу, зок ре ма ал ко голь де гід ро ге на зою (АДГ).

У за то п ле них зраз ках B. argenteum ак тив ність 
АДГ була ви ща, по рів ня но з рос ли на ми, які рос ли 
у звич них умо вах зво ло жен ня. Нами про ана лі зова-
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У кон тро лі вміст Н
2
О

2
 у га ме то фо рах з га ме тан-

гія ми не від різ няв ся від рос лин, які не утво рю ва ли 
ста те вих ор га нів (рис. 5). Од нак, вже 48-го дин не 
клі носта ту ван ня вия ви ло ся стре со вим чин ни ком, 
особ ли во для рос лин з га ме тан гія ми, уна слі док 
чого різ ко під ви щив ся вміст пе рок си дів. 

Про ак ти ва цію окис них про це сів свід чить іс тот-
не збіль шен ня вмісту пер вин них про дук тів – діє-
но вих кон'югатів та не знач не під ви щен ня мар ке ру 
роз ви тку дест рук тив них про це сів у лі під ній ком по-
нен ті мем бран МДА пі сля 96 год клі носта ту ван ня 
(рис. 5). 

дант ної сис те ми у мо хів за леж но від сили тя жін ня. 
З цією ме тою ви зна чи ли вміст пе рок си ду вод ню як 
ін дук то ра ан ти ок си дант ної за хис ної сис те ми та ди-
на мі ку пер вин них і кін це вих про дук тів лі по пе рок-
си да ції у га ме то фо рах B. argenteum без га ме тан гі їв і 
на ста дії фор му ван ня ста те вих ор га нів.

Ре зуль та ти ана лі зу вмісту пе рок си ду вод ню у 
га ме то фо рах свід чать про за леж ність кіль кості 
пе рок си ду від ста дій он то ге не зу й три ва лості клі-
носта ту ван ня та вищу чут ли вість па го нів до змі-
ни гра ві та ції під час фор му ван ня ста те вих ор га нів 
(рис. 5). 

Рис. 5. Вміст пероксиду водню, дієнових кон'югатів та малонового диальдегіду (МДА) у пагонах Bryum argenteum 
залежно від тривалості кліностатування: 1 – перед формуванням статевих органів, 2 – на стадії дозрівання гаметангіїв; 
дернина без гаметангіїв (а), з антеридіями (b) та архегоніями (c). Масштаб – 2,5 мм 

Fig. 5. Content of hydrogen peroxide, diene conjugates and malonic dyaldehyde (МDА) in shoots of Bryum argenteum 
depending on clinorotation duration: 1 – before formation of sexual organs; 2 – at the stage of gametangia maturation; turf 
without gametangia (a), with antheridia (b) and archegonia (c). Bar: 2.5 mm

Тривалість кліностатування, год
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Ви зна че но, що гра ві ре ак ції спри яють фе но тип-
ній пластич ності бріо фі тів і ма ють адап тив не зна-
чен ня у жит тє вій стра те гії виду.

По дя ки

Ви слов лює мо по дя ку к.б.н., с.н.с. І.С. Да нил кі ву за ви-
зна чен ня зраз ків Bryum pseudotriquetrum.

Ро бо та ви ко на на в рам ках Цільо вої ком плекс ної 
про гра ми НАН Ук ра ї ни з нау ко вих кос міч них до слі-
джень на 2012–2016 рр.
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Вста нов ле но, що впро довж усьо го пе ріо ду клі-
носта ту ван ня вміст діє но вих кон'югатів на ста дії 
фор му ван ня ста те вих ор га нів був на 40–50% ви-
щим, ніж у рос лин без га ме тан гі їв, а збіль шен ня 
кон цен тра ції МДА роз по чи на ло ся на 4 добу в двох 
ва рі ан тах до слі ду (рис. 5). Тоб то, під впли вом змі-
не ної сили тя жін ня збіль шив ся вміст по чат ко вих 
про дук тів ПОЛ, а кіль кість кін це вих ме та бо лі тів 
лі по пе рок си да ції впро довж 2 діб клі носта ту ван-
ня збе рі га ла ся на рів ні кон тро лю. Оче вид но, така 
три ва лість гра ві та цій но го стре су ще зна хо ди ла ся в 
ме жах то ле рант ності B. argenteum до окис ню валь-
них про це сів. Ві ро гід не збіль шен ня кіль кості МДА 
було за фік со ва но лише на 4 добу клі носта ту ван ня, 
що, оче вид но, зу мов ле но част ко вим ви сна жен ням 
ре сур сів ан ти ок си дант ної сис те ми внас лі док ут во-
рен ня но вих ра ди ка лів. Знач но чут ли ві ші до гра-
ві та цій но го стре су були па го ни на піз ні шій ста дії 
роз ви тку – з га ме тан гія ми, че рез що, від по від но, 
ін тен сив ність ок си дант них ре ак цій була ви щою.

Отже, за леж но від ста дії роз ви тку рос лин і впли-
ву гра ві та ції на ди фе рен ціа цію га ме тан гі їв змі ню ва-
ла ся ре ак цій ність сис те ми окис нен ня B. argenteum. 
Пі сля дист ре су ак тив ність про ок си дант но го пулу 
змен ши ла ся май же до рів ня кон тро лю, що є по каз-
ни ком зво рот ності дест рук тив них про це сів, які ви-
ник ли в зв'язку зі змі ною век тор ної дії гра ві та ції та 
роз ви тком то ле рант ності до під ви щен ня окис ню-
валь но го по тен ціа лу.

Ви снов ки

Ге не ра тив не (ста те ва струк ту ра і про дук тив ність) 
та ве ге та тив не роз мно жен ня різ них ви дів мо хів є 
гра ві за леж ним про це сом. От ри ма ні ре зуль та ти є 
ва го мим до пов нен ням для з'ясування при ро ди ре-
про дук тив ної стра те гії й біо ло гії роз ви тку бріо фі тів 
в умо вах ста лої та змі не ної век тор ної дії гра ві та ції.

Фор му ван ня ста те вих рос лин і ор га нів, пе ре важ-
но чо ло ві чих, є чут ли ві шим до впли ву еко ло гіч них 
чин ни ків – змі ни гра ві та ції та окис ню валь но го 
стре су, ос кіль ки пот ре бує знач них енер ге тич них 
ре сур сів.

За умов вод но го де фі ци ту по ля ри зую ча дія гра-
ві та ції оп ти мі зує ос мо ре гу люю чу функ цію клі тин, 
спри яю чи роз ви тку спе ціа лі зо ва них ви вод ко вих 
ор га нів та ак се ле ра ції роз ви тку мо хо вих дер нин.

Ус та нов ле но, що пі сля три ва ло го клі носта ту ван-
ня мор фо ге не тич ні й фі зіо ло гіч ні про це си у різ них 
ви дів мо хів по вер та ють ся до нор ми, що свід чить 
про пос ту по вий роз ви ток стій кості до імі то ва ної 
мік ро гра ві та ції.
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Гравізалежна модифікація репродуктивного розвитку 
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Визначено особливості генеративного і вегетативного 
розмноження деяких видів мохів залежно від екологіч-
них чинників. Виявлено відмінні гравіреакції двох еко-
морф Bryum pseudotriquetrum, які сформувалися за різних 
кліматичних умов. Показано, що поляризуюча дія граві-
тації може бути активним осморегуляторним чинником 
для посилення вегетативного розмноження та акселера-
ції розвитку Leptobryum pyriforme під час сезонної нестачі 
води у природному середовищі. В умовах гіпоксії та го-
ризонтального кліностатування активність алкогольде-
гідрогенази (АДГ) є передумовою швидшого дозрівання 
чоловічих гаметангіїв, ніж жіночих, що забезпечує вищу 
ймовірність запліднення. Встановлено підвищену чутли-
вість B. argenteum на стадії формування статевих органів 
до окиснювального стресу, ініційованого кліностатуван-
ням. Зворотність фізіологічних процесів у B. argenteum 
після відновлення гравітаційного вектора можна роз-
глядати як адаптацію репродуктивної системи до умов 
імітованої мікрогравітації.

Ключові слова: гравічутливість, розмноження, 
гаметангії, мохи

Лобачевская О.В., Кияк Н.Я., Хоркавцив Я.Д., Кит Н.А. 
Гравизависимая модификация репродуктивного развития 
мхов. Укр. бот. журн., 2016, 74(5): 488–496.

Институт экологии Карпат НАН Украины 
ул. Стефаника, 11, Львов 79005, Украина

Изучены особенности генеративного и вегетативно-
го размножения некоторых видов мхов в зависимости 
от экологических факторов. Установлено, что в раз-
ных климатических условиях у двух экоморф Bryum 
pseudotriquetrum сформировались различные гравиреак-
ции. Выявлено, что поляризующее действие гравитации 
может быть активным осморегуляторным фактором, 
влияющим на возобновление вегетативного размноже-
ния и усиленного развития Leptobryum pyriforme в услови-
ях сезонного недостатка влажности в естественной сре-
де. В условиях гипоксии и горизонтального клиностати-
рования активность алкогольдегидрогенази (АДГ) мо-
жет оказывать большее влияние на созревание мужских 
гаметангиев, чем женских, что обеспечивает высокую 
вероятность оплодотворения. Определена повышенная 
чувствительность B. argenteum на стадии формирования 
половых органов к окислительному стрессу, вызываемо-
го клиностатированием. Обратимость физиологических 
процессов у B. argenteum после возобновления гравита-
ционного вектора можно рассматривать как адаптацию 
репродуктивной системы к условиям имитированной 
микрогравитации. 

Ключевые слова: гравичувствительность, размножение, 
гаметангии, мхи
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Вступ

Ук ра їнські та гру зинські бо та ні ки здав на ма ють до-
свід плід ної спів пра ці та спіль них до слі джень. Це у 
пов ній мірі сто су єть ся бо та ні ків Но во ро сійсько го 
уні вер си те ту – нині Одесько го на ціо наль но го уні-
вер си те ту іме ні І.І. Меч ни ко ва (ОНУ), яко му щой-
но ви пов ни ло ся 150 ро ків. Се ред вче них, ім'я яких 
пов'язане з ка фед рою бо та ні ки та Бо та ніч ним са-
дом іме ні В.І. Липсько го ОНУ, є чи ма ло до слід ни-
ків фло ри Кав ка зу та Гру зії зок ре ма, про що свід-
чать збо ри рос лин з фон дів Гер ба рію ОНУ (MSUD).

Гер ба рій MSUD на сьо го дні скла да єть ся з ос-
нов но го фон ду та іс то рич них ко лек цій, се ред 
них: «Трав ник Се редньої Єв ро пи 1759 р.», імен-
ні зі бран ня Е.Е. Лін де ман на, Й.К. Па чосько го, 
П.С. Шес те ри ко ва, Г.Й. По та пен ка, Гер ба рій Ви-
щих Жі но чих Пе да го гіч них Кур сів та ін. (Gerbarii…, 
2011; Kovalenko et al., 2013; Kovalenko et al., 2014а; 
Kovalenko et al., 2014b). Його фон ди міс тять ма-
те ріа ли, які да то ва ні по чи наю чи з XVIII ст. і охо-

п лю ють май же усі ма те ри ки зем ної кулі, кіль кість 
ко лек то рів пе ре ви щує 800 прі звищ. У 2004 році іс-
то рич ні зі бран ня гер ба рію MSUD, які ра зом на ра-
хо ву ють близько 50 ти сяч ар ку шів, от ри ма ли ста тус 
«На ціо наль но го над бан ня Ук ра ї ни».

Се ред ко лек то рів Гер ба рію Ви щих Жі но чих Пе-
да го гіч них Кур сів (ВЖПК) є іме на не лише вче-
них, ві до мих на кі нець ХІХ – по ча ток ХХ ст., але 
й сту ден тів, чиї збо ри та кож увійш ли до скла ду 
ко лек цій. Од ним з них був Дмит ро Іва но вич Со-
сновський, 130 ро ків від дня на ро джен ня яко го 
ви пов ни ло ся у 2016 р. Його сту дентські збо ри і 
сьо го дні при вер та ють до себе ува гу ре тель ністю й 
аку рат ністю оформ лен ня. До слі дже ні зраз ки зі бра-
ні у Тиф лі сі (те пер Тбі лі сі, Гру зія) та його око ли-
цях у 1904–1906 рр. На той час Д.І. Со сновський 
був сту ден том пер шо го – третьо го кур сів Но во-
ро сійсько го уні вер си те ту і ак тив но зби рав гер бар-
ні ма те ріа ли, вив чаю чи фло ру. Його вчи те ля ми 
були про фе со ри ка фед ри бо та ні ки В.А. Ро терт, 
Ф.М. Ка менський, асистент А.О. Са пє гін та ла бо-
рант І.В. Но во по кровський – май бут ні ві до мі вче-
ні, які були при кла дом для мо ло ді.
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Kovalenko S.G., Nemertsalov V.V., Vasylyeva T.V., Bondarenko O.Yu. The collection of D.I. Sosnowsky from Tbilisi (Georgia) in 
the Herbarium of Odesa I.I. Mechnikov National University. Ukr. Bot. J., 2017, 74(5): 497–502.

Odesa I.I. Mechnikov National University 
2, Shampansky Prov., Odesa 65058, Ukraine

Abstract. The herbarium collection of D.I. Sosnowsky deposited in the Herbarium in Odesa I.I. Mechnikov National University 
(MSUD) is analyzed. D.I. Sosnowsky (1886–1953), an Academician of the Georgian Academy of Sciences, Director of the 
Institute of Botany of Georgia, a leading expert in ampelography, made his collections as a student of Novorossian (Odesa)  
University in 1904–1906. The collection consists of 309 specimens of higher plants which include 254 species of 161 genera and 
46 families. The largest numbers of species belong to the families Compositae (Asteraceae), Cruciferae (Brassicaceae), Labiatae 
(Lamiaceae), Leguminosae (Fabaceae), Liliaceae, Ranunculaceae and to the genera Trifolium and Ranunculus; 117 genera are 
represented by a single species each. The specimen localities and collection dates were analyzed. D.I. Sosnowsky founded 
Georgian school of botanists and A.L. Takhtajan was one of his students. In honour of D.I. Sosnowsky, 58 species of higher 
plants were named, of which two species are known in the Ukrainian flora.

Keywords: Herbarium MSUD, historical collection, Sosnowsky, flora, Georgia
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Grossh., Anthriscus sosnovskyi Schischk., Bupleurum 
sosnowskyi Manden., Cerastium sosnowskyi Schischk., 
Chenopodium sosnowskyi Kapeller, Cirsium sosnowskyi 
Kharadze, Crucianella sosnowskyi Grossh. ex Mikheev, 
Galactella sosnovskyana Kem.-Nath., Juncus sosnowskyi 
Novikov, Muscari sosnowskyi Schchian, Nepeta 
sosnovskyi Askerova, Pinus sosnowskyi Nakai, Psephellus 
sosnowskyi Tschuchr., Pyrus sosnovskii Fed., Rosa 
sosnovskyana Tamamsch., Rosa sosnovskyi Chrshan., 
Scorzonera sosnovskyi Lipsch., Scutellaria sosnowskyi 
Takht., Sempervivum sosnowskyi Ter-Chatsch., Senecio 
sosnowskyi Sofieva, Sonchus sosnowskyi Schchian, Stipa 
sosnowskyi Seredin, Tragopogon sosnowskyi Kuth., 
Tulipa sosnowskyi Achv. & Mirzoeva та ін. (http://ipni.
org). Біль шість за зна че них ви дів опи са ні з Кав ка-
зу, За кав каз зя та при лег лих до них те ри то рій. Для 
фло ри Ук ра ї ни за ви до вим епітетом «sosnowskyi» ві-
до мі два види: Pinus sosnowskyi Nakai (Pinaceae), що 
при родньо зростає в Кри му (Оpredelitel…, 1987), 
та Heracleum sosnowskyi Manden. – чу жо рід ний ек-
спан сив ний вид, що пот ре бує при скі п ли во го мо-
ні то рин гу з боку спе ціа лістів (Vichor, Prots, 2012; 
Moshkivska, 2016). 

Ма те ріа ли та ме то ди 

Ме тою на шої ро бо ти був ана ліз ма те ріа лів Д.І. Со-
сновсько го, зі бра них ним під час сту дентських 
прак тик у Тиф лі сі, що збе рі га ють ся у ко лек ції 
ВЖПК гер ба рію ОНУ (MSUD) (рис. 1). 

До слі дже ні ма те ріа ли від по ві да ють всім пра ви-
лам оформ лен ня. Ети кет ки на зраз ках за пов не ні 
ко лек то ром від руки, на них чіт ко вка за но міс це 
і час збо ру. У ході до слі джен ня нами уза галь не-
но фі то гео гра фіч ні та хро но ло гіч ні дані ети ке ток, 
вста нов ле но кіль кіс ний та сис те ма тич ний склад 
збо рів ав то ра. Пе ре лік ви яв ле них зраз ків ко лек-
то ра уні фі ко ва но за фор мою: на зва ро ди ни (та ка, 
що була при йня та на по чат ку ХХ сто  річ чя), на зва 
виду за зна че на на ети кет ці та при пот ре бі су час-
ний си но нім, міс це і час збо ру зраз ка, при міт ка 
(при пот ре бі). Для при кла ду, на ве де мо за пис щодо 
кіль кох зраз ків – представ ни ків ро ди ни Compositae 
(Asteraceae): «Doronicum Caucasicum M.B. 2292.1. 
Тиф лис. Дико в Бо та ни че ском саду. 10 IV.1906»; 
«Helichrysum arenarium L. 2316.1. Тиф лис. Ар се наль-
ная гора. In siccis. 23 VI.1906»; «Inula britanica L. 
2325.1. Тиф лис. Ущелье р. Да ба хан ки. 29 VI.1906». 
При клад гер бар ної ав торської ети кет ки на ве де ний 
на рис.2.

Дмит ро Іва но вич Со сновський (19.06.1886 – 
20.04.1953) на ро див ся у м. Алек сан д ро по лі (ни ні 
м. Ґюм рі, Ар ме нія) в ро ди ні військо во го. Пі сля 
за кін чен ня се редньої шко ли у Тиф лі сі з 1904 р. по 
1909 р. нав чав ся у Но во ро сійсько му уні вер си те-
ті, який за кін чив з ди пло мом пер шо го сту пе ня зі 
спе ці аль ності «бо та ні ка». Він не лише здо був гли-
бо кі знан ня з низ ки обов'язкових пред ме тів, але й 
опа ну вав де кіль ка єв ро пейських мов. Ще в юності 
май бут ній вче ний за хо п лю вав ся те ат ром, а в роки 
ре во лю ції на віть висту пав як ак тор та ре жи сер. 
Тому всі, кому до во ди лось з ним пра цю ва ти, від-
мі ча ли його гли бо ку еру ди цію, людську при ваб ли-
вість та по чут тя гу мо ру, що час то до по ма га ло ви рі-
шу ва ти най склад ні ші про бле ми. 

По за кін чен ню уні вер си те ту Д.І. Со сновський 
пра цю вав у Тиф лі сі спо чат ку кон сер ва то ром гер-
ба рію, а по тім прой шов шлях від нау ко во го спів-
ро біт ни ка до ди рек то ра Інсти ту ту бо та ні ки Гру-
зинської РСР (1934–1937 рр.), до кін ця жит тя за-
ві ду вав від ді лом сис те ма ти ки та гео гра фії рос лин. 
Піз ні ше, у 1934 р. Д.І. от ри мав зван ня про фе со ра, 
а у 1936 р. – вче ний сту пінь док то ра біо ло гіч них 
наук за су куп ність ро біт з вив чен ня фло ри та рос-
лин ності Кав ка зу. У 1945 р. він був об ра ний чле-
ном-ко рес пон ден том, а у 1950 р. – дійс ним чле ном 
Гру зинської ака де мії наук. Єди не справж нє фото 
Д.І. Со сновсько го мож на по ба чи ти на сай ті АН 
Гру зії. 

Д.І. Со сновський був од ним з ав то рів і ре дак-
то ром фун да мен таль но го восьми том но го ви дан-
ня «Фло ра Гру зії» (1941–1953 рр.). Як про від-
ний спе ціа ліст у га лу зі ам пе ло гра фії він під го ту-
вав об роб ку ро ди ни Vitaceae до «Флоры СССР» 
(Sosnowsky, 1949), ра зом із О.О. Гросс гей мом під-
го ту вав ви знач ник фло ри Тиф лі су (Sosnowsky, 
Grossheim, 1920; Kovalenko et al., 2015). Д.І. Со-
сновський став за снов ни ком гру зинської бо та-
ніч ної шко ли сис те ма ти ків і фло ристів. Од ним з 
його уч нів був Ар мен Ле о но вич Тах та джян, який 
на звав на честь сво го вчи те ля один з ро дів ро ди-
ни Asteraceae – Sosnovskya Takht. За своє жит тя Д.І. 
опуб лі ку вав по над 160 нау ко вих ро біт, в яких опи сав 
близько 130 но вих ви дів квіт ко вих рос лин, особ ли-
ву ува гу при ді ляю чи ро ди ні Сompositae (Asteraceae) 
(Grossheim, 1947; Gudkov, 2001; Kovalenko et al., 
2005; Potapenko, 2010). За ви нят ко ві за слу ги в нау-
ці на його честь на зва ні 58 ви дів су дин них рос-
лин, се ред яких: Agropyron sosnowskyi Hack., Alcea 
sosnovskyi Iljin, Allium sosnovskyanum Miscz. ex 

http://ipni.org/
http://ipni.org/
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Ре зуль та ти та об го во рен ня

В ре зуль та ті вив чен ня ко лек ції ВЖПК (MSUD) вста-
нов ле но, що гер бар ні ма те ріа ли Д.І. Со сновсько го 
в ній cкладають 309 зраз ків су дин них рос лин, що 
на ле жать до 254 ви дів з 161 родy та 46 ро дин. Най чи-
сель ні ши ми є ма те ріа ли з ро дин Fabaceae (29 ви дів), 
Asteraceae (24), Lamiaceae, Brassicaceae (по 23 види), 
Саryophyllaceae (17), Воraginaceae, Ranunculaceae 
(по 11), Liliaceae (10), Rosaceae (9), Poaceae (8). Од-
но ви до ви ми у збо рах є 14 ро дин (табл. 1). Най біль-
ши ми за кіль кістю представ ле них в ко лек ції ви дів 
є роди Trifolium L. (7) та Ranunculus L. (6). П'ятьма 
ви да ми в ко лек ції представ ле ні чо ти ри роди: 
Astragalus L., Euphorbia L., Geranium L., Silene L. З 
роду Allium L. в ко лек ції є 4 види. По три види у збо-
рах на ле жать до 16 ро дів: Cerastium L., Convolvulus L., 
Coronilla L., Daphne L., Dianthus L., Gagea Salisb., 
Iris L., Lepidium L., Papaver L., Salvia L., Sinapis L., 
Sisymbrium L., Teucrium L., Tragopogon L., Vicia L., 
Viola L. По два види зі бра но з 23 ро дів: Alyssum L., 
Brunella L., Cuscuta L., Delphinium L., Gypsophila L., 
Holosteum L., Echinospermum Lehm., Echium L., 
Lamium L., Linum L., Lithospermum L., Malcolmia 
R.Br., Malva L., Medicago L., Muscari Mill., Onobrychis 
Mill., Ornithogalum L., Potentilla L., Primula L., 
Rumex L., Scorzonera L., Stachys L., Ziziphora L. Інші 
ро ди представ ле ні у збо рах од ним ви дом.

У хро но ло гіч но му від но шен ні до слі дже ні ма те-
ріа ли охо п лю ють пе рі од з 22 лип ня 1904 по 27 серп-
ня 1906 рр. Се ред них в MSUD най чи сель ні ши ми 
є зраз ки, да то ва ні 1906 ро ком, у той час як збо ри 
1905 року скла да ють 18 ви дів (26 зраз ків), а 1904 – 1 
вид (1 зра зок). По мі ся цях збо ри 1906 p. роз по ді ли-
лись так: лю тий – 3, бе ре зень – 54, кві тень – 68, 
тра вень – 79, чер вень – 54, ли пень – 5, сер пень – 3 
(усьо го 282 зраз ки). Ми роз гля дає мо цей факт як 
свід чен ня по глиб лен ня ін те ре су до бо та ні ки та по-
ча ток фор му ван ня влас ної гер бар ної ко лек ції. 

Біль шість ви яв ле них зраз ків Д.І. була зі бра на, 
згід но з да ни ми ети ке ток, на г. Ар се наль ній (135 
зраз ків) і г. Со ло лакській (31 зра зок), в уще ли ні 
річ ки Да ба хан ки (43 зраз ки) та у бо та ніч но му саду і 
його око ли цях (52). Се ред ін ших місць збо ру за зна-
че ні та кож смт Манг ліс (те пер Манг лі) – ку рорт не 
се ли ще, роз та шо ва не у Тет риц ка рійсько му ра йо-
ні у 63(57) км на за хід від Тбі лі сі на схи лах Триа-
літсько го хреб та на ви со ті 1204 м над рів нем моря 
(15 зраз ків), м. Мцхе ті, яке зна хо дить ся при впа-
дін ні р. Араг ві у р. Куру на пів ніч від Тбі лі сі (8 зраз-

Рис. 1. Приклад гербарного зразка, зібраного 
Д.І. Сосновським, з Гербарію Вищих Жіночих 
Педагогічних Курсів.

Fig. 1. A herbarium specimen collected by D.I. Sosnowsky, 
from the Herbarium of High Pedagogical Courses for Women 

Рис.2. Приклад гербарної етикетки, написаної 
Д.І. Сосновським.

Fig.2. A herbarium label, handwriting by D.I. Sosnowsky
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Родина
Кількість

родів видів зразків

Alliaceae 1 4 5

Anacardiaceae 1 1 1

Asclepiadaceae 1 1 1

Berberidaceae 1 1 1

Boraginaceae 8 11 13

Campanulaceae 1 4 6

Capparaceae 1 1 5

Caryophyllaceae 7 17 19

Celastraceae 1 1 1

Compositae (Asteraceae) 19 24 28

Convolvulaceae 1 3 3

Cornaceae 1 1 2

Crassulaceae 1 1 1

Cruciferae (Brassicaceae) 16 23 28

Cucurbitaceae 1 1 1

Cuscutaceae 1 2 2

Cyperaceae 1 1 1

Dipsacaceae 2 3 3

Euphorbiaceae 3 7 8

Geraniaceae 1 5 7

Graminaeaе (Poaceae) 8 8 8

Hypericaceae 1 1 1

Iridaceae 2 4 9

Родина
Кількість

родів видів зразків

Juncaceae 1 1 1

Labiatae (Lamiaceae) 14 23 27

Leguminosae (Fabaceae) 13 29 36

Liliaceae 6 10 15

Linaceae 1 2 2

Malvaceae 4 5 5

Oleaceae 2 2 2

Papaveraceae 5 7 9

Peganaceae 1 1 1

Polygalaceae 1 1 2

Polygonaceae 3 4 4

Primulaceae 3 4 5

Ranunculaceae 4 11 12

Resedaceae 1 1 1

Rosaceae 7 9 9

Rutaceae 2 2 4

Scrophulariaceae 1 1 1

Solanaceae 3 3 3

Thymelaeaceae 1 3 4

Umbelliferae (Apiaceae) 4 4 4

Vincaceae 1 1 1

Violaceae 1 3 5

Zygophyllaceae 2 2 3

Разом 161 254 309

Таблиця 1. Систематичний спектр рослин з гербарних зборів Д.І. Сосновського

Table 1. Taxonomic spectrum of plants from the Herbarium collection of D.I. Sosnowsky 
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ків), та смт Ко джо ри, що зна хо ди лось у 10,7 км від 
Тбі лі сі на ви со ті 1372 м, а нині увійш ло до скла ду 
міс та (8 зраз ків), Те летський хре бет (6). По од но му 
зраз ку зі бра но в 9 ок ре мих ло ка лі те тах; на двох ети-
кет ках не мож ли во ро зі бра ти міс це збо ру рос лин.

Се ред представ ни ків при род ної фло ри, зі-
бра них Д.І. Со сновським, є бур'яни (Sisymbrium 
irio L., S. loeselii L., Caucalis daucoides L., Cynanchum 
acutum L. тощо) та рід кіс ні рос ли ни (Stipa barbata 
Desf., Coronilla cappadocica Willd. (Securigera orientalis 
(Mill.) Lassen)). Се ред ін шо го представ ле ні вес ня ні 
рос ли ни з Тбі лісько го бо та ніч ний саду (за раз – На-
ціо наль ний бо та ніч ний сад Гру зії) та його око лиць, 
а саме: Primula acaulis Hill var. sibthropii (Rchb.) Pax. 
(= Primula sibthropii Hort. ex Rchb.), Daphne oleoides 
Schreb., D. pontica L., D. sericea Vahl тощо. 

Ви снов ки

Та ким чи ном, про ана лі зо ва ні гер бар ні ма те ріа ли, 
зі бра ні сту ден том Одесько го (Но во ро сійсько го) 
уні вер си те ту Д.І. Со сновським в око ли цях Тбі лі-
сі, да ють змо гу оз на йо ми тись з пер ши ми кро ка ми 
у нау ці май бутньо го ви дат но го вче но го – ака де мі-
ка Гру зинської АН, ав то ра низ ки кла сич них ро біт 
з фло ри Кав ка зу. Ці збо ри є скла до вою ко лек ції 
ВЖПК – іс то рич ної ко лек ції гер ба рію ОНУ, що 
вне се на до пе ре лі ку об'єктів, які ста нов лять На-
ціо наль не над бан ня Ук ра ї ни. До слі дже ні збо ри 
Д.І. Со сновсько го пе ріо ду 1904–1906 рр. є ра ри тет-
ни ми, бо на те ри то рії Ук ра ї ни дос то вір но збе рі га-
ють ся лише у гер ба рії MSUD.
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С.Г. Коваленко, В.В. Немерцалов, Т.В. Васильєва, 
О.Ю. Бондаренко. Збори Д.І. Сосновського з Тбілісі 
(Грузія) у гербарії Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 497–
502.

Одеський національний університет імені 
І.І. Мечникова 
Шампанський пров., 2, Одеса 65058, Україна

Проаналізована гербарна колекція Д.І. Сосновського 
(1886–1953), що зберігається в гербарії MSUD – студента 
Новоросійського університету (зараз Одеський націо-
нальний університет імені І.І. Мечникова), майбутнього 
академіка Грузинської Академії наук, директора Інститу-
ту ботаніки Грузії, провідного спеціаліста в області ампе-
лографії, зібрана у 1904–1906 рр. У колекції представле-
но 309 зразків вищих рослин, які належать до 254 видів з 
161 роду та 46 родин. Виділено найчисельніші за кількіс-
тю видів, родів та зразків родини (Compositae (Asteraceae), 
Cruciferae (Brassicaceae), Labiatae (Lamiaceae), Leguminosae 
(Fabaceae), Liliaceae, Ranunculaceae ) і роди (Trifolium й 
Ranunculus), вказано, що 117 родів представлені одним 
видом кожен. Наведені локалітети та дати збору рослин. 
Відзначено, що ім'ям Д.І. Сосновського названо 58 видів 
вищих рослин, два з яких є у флорі України.

Ключові слова: гербарій MSUD, історична колекція, 
Сосновський, флора, Грузія 

С.Г. Коваленко, В.В. Немерцалов, Т.В. Васильева, 
Е.Ю. Бондаренко. Сборы Д.И. Сосновского из 
Тбилиси (Грузия) в гербарии Одесского национального 
университета имени И.И. Мечникова. Укр. бот. журн., 
2017, 74(5): 497–502.

Одесский национальный университет имени 
И.И. Мечникова  
Шампанский пер., 2, Одесса 65058, Украина

Проанализирована гербарная коллекция Д.И. Соснов-
ского (1886–1953) – студента Новороссийского универ-
ситета, в будущем академика Грузинской АН, директора 
Института ботаники Грузии, ведущего специалиста в 
области ампелографии, собранная в 1904–1906 гг. и хра-
нящаяся в гербарии ОНУ (MSUD). В коллекции пред-
ставлены 309 образцов высших растений, относящихся 
к 254 видам из 161 родa и 46 семейств. Выделены наибо-
лее крупные семейства (Compositae (Asteraceae), Cruciferae 
(Brassicaceae), Labiatae (Lamiaceae), Leguminosae 
(Fabaceae), Liliaceae, Ranunculaceae ) и роды: Trifolium и 
Ranunculus; отмечено, что 117 родов представлены одним 
видом каждый. Указаны локалитеты, проанализированы 
сроки сборов. Установлено, что именем Д.И. Соснов-
ского названы 58 видов растений, два из которых пред-
ставлены во флоре Украины.

Ключевые слова: гербарий MSUD, историческая 
коллекция, Сосновский, флора, Грузия

Moshkivska S.V. Biologichni ocoblyvosti borschivnyka Sos-
novskogo I naukove obgruntuvannya efectyvnoi sistemy 
iogo kontrolyvannya v Pravoberedgnomu lisostepu Ukrainy: 
Cand. Sci. Diss., Kyiv, 2016, 145 p. [Мошківська С.В. 
Біологічні особливості борщівника Сосновського і нау-
кове обґрунтування ефективної системи його контро-
лювання в Правобережному лісостепу України: Дис. … 
канд. с.-г. наук, Київ, 2016, 145 с.].

Potapenko G.I. Istoria kafedry botaniki Odesskogo gosudarst-
vennogo universiteta za 75 let suschestvovaniya (1865–
1940) (The history of the botany department of Odessa state 
university in 75 years of existence (1865–1940)), Odessa: 
Pechatnyi dom, 2010, 88 pp. [Потапенко Г. И. Исто-
рия кафедры ботаники Одесского государственного 
университета за 75 лет существования (1865–1940), 
Одесса: Печатный дом, 2010, 88 с.].

Sosnowsky D.I. Zacaucazsk. kraeved. Sbornik, Ser. A. Es-
tesvoznanie, 1930, 1: 1–19. [Сосновский Д.И. Опыт 
классификации растительных формации Грузии. За-
кавказск. краевед. сборник, Сер. А. Естествознание, 
1930, 1: 1–19].

Sosnowsky D.I. Vitaceae. In: Flora SSSR. Eds B.K. Shishkin, 
E.G. Bobrov, Moscow; Leningrad: Izd. AN SSSR, 
1949, vol. 14, pp. 700–708. [Сосновский Д.И. Сем. 
Виноградовые Vitaceae Lindl. В кн.: Флора СССР. Ред. 
Б.К. Шишкин, Е.Г. Бобров, М.; Л.: Изд. АН СССР, 
1949, т. 14, с. 700–708].
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Определитель растений окрестностей Тифлиса, Тиф-
лис, 1920, 311 с.].
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Г.В. Бойко
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Ювілейні дати

Anniversary Dates

Ві до мо му ук ра їнсько му вче но му-бо та ні ку й пе да-
го гу, за ві ду ва чу ка фед ри бо та ні ки, лі со во го й са-
до во-пар ко во го гос по дарст ва Чер ні вецько го на-
ціо наль но го уні вер си те ту імені Юрія Федь ко ви ча, 
док то ру біо ло гіч них наук, про фе со ру Іллі Іл лі чу 
Чор нею ви пов ни ло ся 60 ро ків. Твор ча ді яль ність 
юві ля ра пов'язана з Бу ко ви ною, де він вже три ва-
лий час плід но до слі джує рос лин ний по крив ре гіо-
ну, його ан тро по ген ну транс фор ма цію, спри яє збе-
ре жен ню уні каль них при род них ку точ ків краю та, 
най го лов ні ше, ви хо вує нове по ко лін ня біо ло гів.

Ілля Іл ліч на ро див ся 15 жовт ня 1957 р. в  
с. Гор бів ці Гли боцько го р-ну Чер ні вецької об лас-
ті. Од но сель ці гли бо ко ша ну ють Іллю Іл лі ча, його 
прі зви ще від кри ває руб ри ку "Пос та ті" на офі цій-
но му сай ті села. Пі сля за кін чен ня шко ли (1972) 
він нав чав ся в Чер ні вецько му ме дич но му учи ли щі 
(1972–1976). Тру до ву ді яль ність роз по чав у 1976 р. 
як по міч ник са ні тар но го лі ка ря в Чер ні вецькій 
обласній са ні тар но-епі де міо ло гіч ній стан ції, про-
те лю бов до при ро ди, ба жан ня піз на ти та єм ни ці 
рос лин но го сві ту при ве ли його в 1978 р. на біо-
ло гіч ний фа куль тет Чер ні вецько го дер жав но го 
університету, ве чір нє від ді лен ня яко го за кін чив 

у 1984 р., от ри мав ши ква лі фі ка цію "Біо лог. Ви-
кла дач біо ло гії та хі мії". З 1986 р. роз по ча ла ся 
нау ко ва ді яль ність Іллі Іл лі ча, він пра цює стар-
шим ла бо ран том Бо та ніч но го саду Чер ні вецько го 
держу ні вер си те ту, пізніше – молодшим науковим 
співробітником (1987), асистен том ка фед ри бо та-
ні ки (1992), до цен том (2000–2002), а з 2003 р. і до  
те пер – завідува чем ка фед ри бо та ні ки цьо го вишу. 

Ілля Іл ліч Чор ней – ви зна ний фа хі вець-фло-
рист, гео бо та нік та фі то со зо лог, один із най кра щих 
знав ців рос лин но го сві ту Бу ко ви ни, який може да-
ти ви черп ну від по відь на будь-які пи тан ня щодо 
на яв ності тих чи ін ших ви дів у ре гіо наль ній фло-
рі, їхньо го по ши рен ня, еко ло го-це но тич ної при-
уро че ності, ста ну по пу ля цій, син так со но мії. Він 
та кож до б ре обіз на ний з іс то рі єю краю, його ет но-
гра фі єю, куль ту рою, тра ди ція ми і під час ек скур-
сій за хо п ле но роз по ві дає про най біль ш ці ка ві по-
дії ре гіо ну та його особ ли вості. Ілля Іл ліч зав жди 
ко ристу єть ся пер шою ліп шою мож ли вістю ви ї ха-
ти у при ро ду, зі бра ти ма те рі ал під час до слі джень, 
по гли би ти свої знан ня міс це вої фло ри та рос лин-
ності, пе ре да ти їх ко ле гам і уч ням. Зда єть ся, що не-
має та ко го міс ця на Бу ко ви ні, де б не по бу вав Ілля 
Ілліч, він знає всі най по та єм ні ші стеж ки, до ро ги до 
най від да ле ні ших ку точ ків краю.

На ко пи че ні ма те рі ли й спос те ре жен ня у при ро-
ді ста ли ос но вою для його кан ди датської та док-
торської ди сер та цій. Так, у 1997 р. він за хис тив 
кан ди датську ди сер та цію на тему "Фло ра вер хів'я 
р. Бі лий Че ре мош (Ук ра їнські Кар па ти), її ана ліз 
та охо ро на", ви ко на ну під ке рів ництвом д-ра біол. 
наук, про фе со ра В.І. Чо пи ка. В цїй ро бо ті І.І. Чор-
ней вста но вив так со но міч ний склад су дин них рос-
лин, що на ра хо вує 688 ви дів, у т. ч. вия вив два нові 
для фло ри Ук ра ї ни види – Gentiana utriculosa L. 
і Crepis jacquinii Tausch, один но вий для фло ри  
Ук ра їнських Кар пат – Ligularia bucovienensis Nakai 
та 57 но вих ви дів для ре гіо ну до слі джен ня, здій-
снив струк тур ний ана ліз фло ри, зро бив до пов нен-
ня до фло ристич но го ра йо ну ван ня Ук ра їнських 
Кар пат, дав за галь ну со зо ло гіч ну оцін ку рос лин но-
го сві ту ре гіо ну.

Професору ІЛЛІ ІЛЛІЧУ ЧОРНЕЮ – 60

© Я.П. ДІ ДУХ, В.В. ПРО ТО ПО ПО ВА, М.В. ШЕВЕРА, 
В.В. БУДЖАК, А.І. ТО КА РЮК, І.В. СКІЛЬСЬКИЙ, 
М.В. ВЕЛИЧКО, І.М. ДАНИЛИК, Р.Я. КІШ, В.П. КОР ЖИК, 2017
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го уні вер си те ту імені Юрія Федь ко ви ча (CHER), 
особ ли во пер со наль них ко лек цій Ф. Гер бі ха та  
М. Гу шу ля ка. Під його ке рів ництвом спів ро біт ни-
ки ка фед ри здій сни ли ве ли ку нау ко ву та тех ніч ну 
ро бо ту з сис те ма ти за ції гер бар них ма те ріа лів ми-
ну лих сто літь, сут тє во по пов ни ли їх но ви ми збо ра-
ми, ви ді ли ли ти по ві зраз ки тощо. Все це зро би ло 
гер ба рій уні вер си те ту дос туп ним для ро бо ти й від-
кри ло мож ли вість ко ристу ван ня ним як віт чиз ня-
ним, так і за кор дон ним фа хів цям.

Ос нов ною ді яль ністю І.І. Чор нея є пе да го гіч на, 
якій він від да єть ся спов на. У Чер ні вецько му на-
ціо наль но му уні вер си те ті Ілля Іл ліч ви кла дає такі 
за галь ні та спе ці аль ні кур си для сту ден тів, як: "Бо-
та ні ка (сис те ма ти ка ви щих рос лин)", "Так со но мія і 
но менк ла ту ра рос лин", "Про бле ми вив чен ня і збе-
ре жен ня біо різ но ма ніт тя", "По пу ля цій на біо ло гія". 
З 2015 р. проф. І.І. Чор нея за про ше но ви кла да ти в 
уні вер си тет м. Ра дом (Поль ща), де він чи тає курс 
"Лі карські рос ли ни". 

Під ке рів ництвом І.І. Чор нея за хи ще но чо ти ри 
кан ди датські ди сер та ції та дві го ту ють ся до за хис ту. 

За нау ко ві та пе да го гіч ні до сяг нен ня І.І. Чор ней 
від зна че ний по чес ни ми гра мо та ми Мі ністерст ва 
ос ві ти і нау ки Ук ра ї ни (2007), Мі ністерст ва охо-
ро ни нав ко лишньо го при род но го се ре до ви ща Ук-
ра ї ни (2008), зна ком "Від мін ник ос ві ти Ук ра ї ни" 
(2010), а згід но до на ка зу Мін мо лодьс пор ту Ук ра-
ї ни (№ 535 від 07.06. 2011 р.) "Що до за твер джен ня 
пріо ри тет них на прям ків ви щих нав чаль них за кла-

У подальшому І.І. Чорней розширив межі своїх 
досліджень. У 2009 р. він захистив докторську 
дисертацію на тему "Флора Чивчино-Гринявських 
гір (Українські Карпати), її аналіз, антропогенна 
трансформація, генезис, охорона та раціональне 
використання" (науковий консультант д-р біол. 
наук, професор В.В. Протопопова). У цій роботі 
вперше здійснено комплексне монографічне 
дослідження флори одного з найцінніших у 
фітосозологічному відношенні флористичних 
регіонів Українських Карпат. Запропоновано 
новий методичний підхід для порівняльного аналізу 
систематичної структури флори та уточнений 
варіант списку ендеміків території Українських 
Карпат; критично проаналізована структура ареалу 
та наведено хорологічну характеристику; уточнено й 
доповнено дані про центри поширення ендемічних 
видів в Українських Карпатах; проаналізовано 
причини порівняно низького рівня ендемізму 
флори. Вперше складено синтаксономічну схему 
рослинних угруповань Українських Карпат за 
участі ендеміків, внесено зміни й уточнення 
до схеми флористичного районування цього 
регіону; вперше проаналізовано особливості 
синантропізації флори Чивчино-Гринявських гір 
і розроблено методику застосування критеріїв 
виділення "Важливих ботанічних територій" 
для ідентифікації таких ділянок в Українських 
Карпатах й обґрунтовано доцільність використання 
"Важливих ботанічних територій" для оцінки 
моніторингу фіторізноманіття тощо.

Прак тич ний ас пект ро бо ти І.І. Чор нея скла-
да ють нау ко ві об ґрун ту ван ня і про ек ти ство рен-
ня чо тирьох на ціо наль них при род них пар ків 
("Ви жницький", "Хо тинський", "Че ре моський" і  
"Вер хо винський") та низ ки ін ших об'єктів при род-
но-за по від но го фон ду, роз роб ка ре гіо наль ної еко-
ме ре жі Чер ні вецької об лас ті.

В ос тан ній час ін те ре си вче но го пов'язані з вив-
чен ням ра ри тет них ви дів, рід кіс них біо то пів та 
ін ва зій них видів рос лин у ре гіо ні, до до слі джень 
яких Ілля Іл ліч ак тив но за лу чає чис лен них уч нів. 
Спіль ні пуб лі ка ції з ними від зна ча ють ся нау ко вою 
но виз ною, де таль ною ре гіо наль ною ін фор ма тив-
ністю та ре тель ним оп ра цю ван ням. І.І. Чор ней – 
ав тор і спів ав тор близько 500 нау ко вих пуб лі ка цій, 
у т. ч. 15 мо но гра фій.

До б ре ро зу мію чи ве ли чез ну цін ність гер бар них 
ма те ріа лів, І.І. Чор ней док лав ба га то зу силь із впо-
ряд ку ван ня гер ба рію Чер ні вецько го на ціо наль но-

Зліва направо: І.І. Чорней, М.М. Федорончук і В.І. Чопик 
вивчають ранньовесняні ефемероїди (Чернівецька обл., 
2010 р.). Фото з особистого архіву В.В. Буджака
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дів та нау ко вих ус та нов" він при зна че ний ке рів ни-
ком нау ко вої шко ли "Охо ро на нав ко лишньо го се-
ре до ви ща". 

І.І. Чор ней та кож здій снює різ но ма ніт ну нау-
ко во-ор га ні за цій ну ді яль ність. Він є го ло вою 
Чер ні вецько го від ді лен ня Ук ра їнсько го бо та ніч-
но го то ва рист ва, чле ном Центральної ради Ук-
ра їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва, Нау ко вої 
ради з про блем бо та ні ки та мі ко ло гії при Від ді-
лен ні За галь ної біо ло гії НАН Ук ра ї ни, На ціо-
наль ної ко мі сії з пи тань Чер во ної кни ги Ук ра-
ї ни, спе ціа лі зо ва ної вче ної ради із за хис ту док-
торських ди сер та цій при Інсти ту ті бо та ні ки ім. 
М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни, спе ціа лі зо ва ної 
вче ної ради із за хис ту док торських ди сер та цій 
при Чер ні вецько му на ціо наль но му уні вер си те ті  
імені Юрія Федь ко ви ча, а до 2015 р. – спе ціа лі зо-
ва ної вче ної ради із за хис ту док торських ди сер та-
цій при Ні кітсько му бо та ніч но му саду – На ціо-
наль но му нау ко во му цен трі На ціо наль ної ака де мії 
аг рар них наук Ук ра ї ни. Ілля Іл ліч – член ре дко ле-
гій "Ук ра їнсько го бо та ніч но го жур на лу", "Віс ни ка 
Чер ні вецько го на ціо наль но го уні вер си те ту (Біо-
ло гіч ні сис те ми)" та жур на лу "Су час на фі то мор-
фо ло гія". Він та кож є заступ ни ком го ло ви нау ко-
во-тех ніч них рад на ціо наль них при род них пар ків  
"Хо тинський", "Ви жницький" і "Че ре моський", 
чле ном нау ко во-тех ніч них рад на ціо наль них при-
род них пар ків "Вер хо винський" і "Дніст ровський 
кань йон", ко ор ди на цій ної ради з пи тань фор му ван-
ня на ціо наль ної еко ме ре жі в Чер ні вецькій об лас ті. 

Дослідження видів адвентивних рослин на Чернівеччині 
з В.В. Протопоповою (2007 р.). Фото з особистого архіву 
В.В. Буджака

Не менш важ ли ва для І.І. Чор нея гро мадська  
ро бо та. Він очо лює Бу ко винське то ва рист во 
при ро до дос лід ни ків, сек цію охо ро ни рос лин но-
го сві ту Чер ні вецької об лас ної ор га ні за ції Ук ра-
їнсько го то ва рист ва охо ро ни при ро ди, є чле ном 
Гро мадської Ради при управ лін ні еко ло гії та при-
род них ре сур сів Чер ні вецької об лас ної дер жад мі-
ніст ра ції, ак тив но спів пра цює з "Чер ні вецьким 
об лас ним цен тром еко ло го-на ту ра лістич ної 
твор чості уч нівської мо ло ді".

Ен ту зі аст сво єї спра ви, за ко ха ний у при ро ду 
рід но го краю, зав жди пов ний твор чих за ду мів і 
пла нів, І.І. Чор ней ви ко ристо вує кож ну мож ли-
вість для ек спе ди цій них ви їз дів, не хтую чи віль-
ним ча сом і ста ном здо ров'я. Він може до ла ти де-
сят ки кі ло мет рів, незва жа ючи на не без пе ку, якщо 
йо му пот ріб но з'ясувати якесь пи тан ня або зі бра-
ти ма те рі ал для до слі джен ня. 

Лю ди на пра ці й рід кіс ної енер гії, вольо ва, від-
да на ін те ре сам бо та ні ки, вче ний зміг ство ри ти 
міц ний, друж ній ко лек тив нау ков ців, за хо п ле них 
твор чою пра цею, в яко му всі до по ма га ють один 
од но му, ра ді ють спіль ним ус пі хам, пра цю ють на 
су час но му рів ні. Під час ро бо ти Ілля Іл ліч ді ло ви-
тий, стро гий, ви мог ли вий, а поза ро бо тою – при-
віт ний, тур бот ли вий, ці нить до теп не сло во, лю-
бить по жар ту ва ти, дуже до б ра й скром на лю ди на, 
що за без пе чує йому не лише по ва гу, але й щиру 
лю бов усіх ото чую чих. 

Ко ле ги й учні щи ро ві та ють вель ми ша нов но го 
Іллю Іл лі ча Чор нея з юві ле єм і зи чать йому усі-
ля ких га раз дів і но вих твор чих здо бут ків на ниві 
бо та ніч ної нау ки.

Я.П. ДІДУХ, В.В. ПРОТОПОПОВА, 
М.В. ШЕВЕРА, В.В. БУДЖАК, А.І. ТОКАРЮК, 

І.В. СКІЛЬСЬКИЙ, М.В. ВЕ ЛИЧКО, 
І.М. ДАНИЛИК, Р.Я. КІШ, В.П. КОРЖИК
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Дослідники фітобіоти та мікобіоти України

Explorers of Plants and Fungi of Ukraine

Угорський вче ний-бо та нік. 
Навчався у Будапештському 
університеті й одночасно роз-
почав наукові дослідження 
рослинного покриву того-
часних угорських адміністра-
тивних областей Обоуй-Тор-
на, Чонад, Чонград (сучасна 
Угорщина), пізніше – регі-
онів Кошице (Словаччина), 
Трансільва нії (Румунія),  Берег 
(Україна та Угорщина), а та-
кож Австрії та Швейцарії.

З 1888 р. Л. Тайс пра цю вав 
ста же ром в Угорсько му Ко ро-

лівсько му Інсти ту ті кон тро лю на сін ня у Бу да пеш ті, зго-
дом обі ймав по са ду асистен та та ад'юнкта. В 1907 р. пе ре-
їхав до м. Ко ши це, де очо лив ре гіо наль не від ді лен ня зга да-
ної ус та но ви, сут тє во ре ор га ні зу вав ши її ро бо ту: ство рив 
ба га ту ко лек цію на сін ня сільсько гос по дарських рос лин, 
гер ба рій, за сну вав біб ліо те ку, роз по чав пла но мір ні аг ро-
біо ло гіч ні та бо та ніч ні до слі джен ня в ре гіо ні. В 1910 р.  
Л. Тайс по вер нув ся до Бу да пеш та, де був при зна че ний 
ке рів ни ком управ лін ня ме недж мен ту лук Мі ністерст ва 
зем ле робст ва Авст ро-Угор щи ни, з 1922 р. – рад ни ком 
Мі ністерст ва, а з 1927 р. – ге не раль ним ди рек то ром з 
нау ко вих до слі джень. 

Ви ко ную чи ад мі ніст ра тив но-управ лінські обов'язки, 
Л. Тайс зо се ре див ува гу на аг ро біо ло гіч них ас пек тах вив-
чен ня рос лин но го по кри ву. Най більш ґрун тов ною і зна-
ною є його пра ця про ви до вий склад, біо ло гіч ні особ ли-
вості та ме недж мент лук Угор щи ни (1927), ос нов на тема 
якої – ком плекс не ра ціо наль не ви ко ристан ня та від нов-
лен ня лук на ос но ві засто су ван ня тра во су мі шей, що скла-
да ють ся з або ри ген них ви дів трав'яних рос лин. Л. Тайс 
вив чав фло ру ок ре мих ре гіо нів кра ї ни, сис те ма ти ку 
ви дів ро дин Poaceae, Juncaceae, Cyperaceae, Typhaceae, 
Sparganiaceae. За спри ян ням та кон суль та ці єю д-ра  
А. Де ґе на під го ту вав "Exsiсcatae" досліджуваних так со-
нів. Зі брав по над 9 ти с. гер бар них ар ку шів, біль ша час ти-
на яких збе рі га єть ся у Гер ба рії Угорсько го на ціо наль но-
го при ро до знав чо го му зею (BP), час ти на – в Аг рар но му 
уні вер си те ті м. Ніт ра та в Бо та ніч но му саду Уні вер си те ту  
ім. П.Й. Ша фа ри ка м. Ко ши це (Сло вач чи на). Вче ний 
опуб лі ку вав по над 50 нау ко вих праць. 

Без по се редньо фло рі За кар пат тя вче ний при свя тив 
три пра ці. Пер ша з них "Adatok Beregvármegye flórájához. 
І közlemény" (1911) – по ві дом лен ня про фло ристич ні 
зна хід ки в ре гіо ні су час но го Бе ре гівсько го р-ну За кар-
патської обл., зі бра ні про тя гом 1907–1909 рр. під час 
ек спе ди цій у до ли ну р. Ла то ри ця та у пів ніч но-схід ну 
час ти ну ре гіо ну Бе рег. Ав тор склав спи сок з 688 ви дів 

су дин них рос лин. Особ ли ву цін ність представ ляє ін-
фор ма ція про рос ли ни, зі бра ні до слід ни ком на те ри то рії 
уні каль но го вод но-бо лот но го ком плек су "Чор ний Мо-
чар", який вже на той час внас лі док здій сне них осу шу-
валь но-ме ліо ра тив них ро біт зна хо див ся у де гра до ва но му 
ста ні. Це види, по ши ре ні на за хід ній межі ареа лу: Bunias 
orientalis L., Oenanthe banatica Heuff., Knautia dipsacifolia 
Kreutzer subsp. pocutica (Szabó) Ehrend. (Knautia pocutica 
Szabó), Echinops exaltatus Schrad. (Echinops commutatus 
Juratzka) та ін. Ок ре му ува гу до слід ник звер нув на види 
рід кіс них рос лин (Calla palustris L., Malaxis monophyllos 
(L.) Sw., Archangelica officinalis Hoffm. (Angelica 
archangelica L.), Lysimachia nemorum L., Securigera elegans 
(Pancic) Lassen (Coronilla latifolia (Hazsl.) Jáv.), Jasione 
montana L.) та за не се них (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 
(Elsholtzia рatrini Thunb.), Solidago сanadensis L., Galinsoga 
parviflora Cav., Rudbeckia hirta L. та ін.). Вче ний чіт ко 
під мі чав у при ро ді відмінності рос лин, зок ре ма опи-
сав Gentiana asclepiadea L. f. comosa Thaisz та Campanula 
cervicaria L. var. capitata Schur f. alpigena Thaisz, що зроста-
ють у гірській час ти ні ре гіо ну, а та кож Festuca wagneri 
Degen, Thaisz et Flatt. 

У ін ших двох пра цях "Syringa Josikaea Jacq. fil. mint 
növénygeográfiai útmutató" (1909) та "Syringa Josikaea Jacq. 
fil. ujabb termöhelyei" (1912) по да но де таль ну ін фор ма цію 
про при род не зростан ня буз ку угорсько го на те ри то рії 
За кар пат тя, його при уро че ність до вер хів'їв рі чок Ла то-
ри ця й Уж (від по від но су час ні Ве ли ко бе рез нянський та 
Во ло вецький р-ни) та ви яв ле ний ним ло ка лі тет на пів-
ніч но-східному ме гас хи лі Кар пат у вер хів'ї р. Дністер  
(су час на Львівська обл.). Ав тор від зна чав по пу ляр ність в 
краї бузку, який і нині куль ти ву єть ся міс це вим на се лен-
ням у гірській час ти ні Кар пат. 

Ім'я вче но го уві ко ві че не у на звах опи са них на його 
честь так со нів: Centaurea thaiszii J. Wagner, Sorbus aria L. 
subsp. cretica f. thaiszii (Soó)  Kárpáti (S. thaiszii (Soó)  
Kárpáti), Mentha excedentioformis Trautmann subsp. thaiszii 
Trautmann (nom. nudum) та у най ме ну ван ні між на род-
ного бота ніч но го ча со пи су "Thaiszia", ви дав цем яко го є  
Бо та ніч ний сад Уні вер си те ту ім. П.Й. Ша фа ри ка у 
м. Ко ши це.
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