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Вступ

Оскільки наростаючий антропогенний вплив спри-

чинює зміни в еколого-фітоценотичних умовах міс-

цезростань, що іноді призводить до незворотної 

інсуляризації популяцій [1], виникає необхідність 

аналізу їхнього стану за груповими ознаками. Але 

іноді за змінами, які відбуваються в популяціях, 

маскуються природні закономірності динаміки по-

пуляційних ознак. Це слід враховувати при подаль-

шому аналізі стану популяцій деяких, зокрема енде-

мічних, видів рослин [2].

Об’єктивними інтегральними критеріями стану 

ценопопуляцій є віталітетний та онтогенетичний 

спектри, які відображають уже реалізований етап 

адаптованості складу популяцій до навколишнього 

середовища [4, 5]. Дослідження цих спектрів необ-

хідне для виявлення закономірностей підтримання 

та динаміки ценопопуляцій, воно дає змогу оціни-

ти їхню стійкість у фітоценозі стосовно різноманіт-

ного антропогенного впливу. Співвідношення ж у 

ценопопуляції особин різного рівня віталітету є 

важ ливою характеристикою, яка оцінює міру жит-

тєздатності популяції в конкретних умовах існу-

вання. Тому мета роботи полягає в з’ясуванні особ-

ливостей онтогенетичної та віталітетної структур 

ценопопуляцій за різних ступенів антропогенного 

тиску на них.

Матеріали та методи дослідження

Об’єктом дослідження були природні популяції 

східнопричорноморського ендеміка Pseudo lysi ma-

chi on viscosulum (Klokov) Tzvelev (Veronica viscosula 

Klo kov) [6, 8].

Це короткокореневищний багаторічник із не-

численними стеблами, що підіймаються біля осно-

ви, густо вкритими багатоклітинними залозистими 

волосками. Стеблові листки продовгувато-еліп тич-

ні, продовгуваті або ланцетні, нижні — з черешком, 

середні та верхні — клиноподібно звужені до основи, 

без наявного черешка, на верхівці тупі або тупуваті, 

по краю городчасто-зубчасті. Має верхівкові, здебі ль-

шого поодинокі, щільні китиці, іноді роз ви вається 

ще пара додаткових пазушних китиць. Цвітіння — 

у червні—липні. Популяції P. vis co sulum на Півден-

ному Сході України трапляються спорадично.

Фітоценотичну характеристику угруповань ви-

значали на трансектах завдовжки 10 м та завширш-

ки 1 м. Для аналізу стану популяцій використову-

вали демографічні підходи і встановлювали щіль-

ність, онтогенетичну та віталітетну структури. Об-

лік щільності популяцій проводили на ділянках 

розміром 1 м2. Онтогенетичну структуру досліджу-

вали за методиками, які ґрунтуються на визначенні 

морфобіологічної неоднорідності особин в онтоге-

незі [3, 11]. Встановлено такі основні стани онтоге-

незу: проросток (р), ювенільний (j), іматурний (im), 

віргінільний (v), генеративний молодий (g
1
), гене-

ративний зрілий (g
2
), генеративний старий (g

3
), суб-

сенільний (ss) та сенільний (s). Віковий стан осо-

бин визначали з урахуванням подібності в прохо-

дженні особинами P. viscosulum окремих фаз із спо-

рідненими видами — такими як P. barrelieri (Schott) 

Holub (Veronica bazzelieri Schott) та P. spicatum (L.) 

Opiz (Veronica spicata L.) [6]. Онтогенез останніх 

детально викладено в працях Т.І. Серебрякової і 

Т.М. Кагарлицької [10].

Для віталітетного аналізу в кожній популяції бу-

ло відібрано по 20—25 генеративних особин із суц-

віттям, що повністю розквітло. Віталітетний стан осо-

бин визначали за такими морфометричними па ра-

метрами: довжина пагона, довжина суцвіття, дов-

жи на та ширина листка середньої формації. Депре-

сивний, рівноважний і процвітаючий віталітетні 

типи обґрунтовували за індексом якості «Q» [4, 5]. 

Аналізом вікової та онтогенетичної структур бу-

ли охоплені популяції, поширені у степових фіто-



23ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 1

ценозах на ранніх стадіях антропогенної трансфор-

мації. Це дало змогу виявити природні особливості 

динаміки досліджуваних структур. Ступінь антро-

погенної трансформації фітоценозів визначали за 

аналізом участі видів, типових для різних стадій 

пасовищної дигресії [7]. 

Наводимо загальну еколого-фітоценотичну ха-

рактеристику місцезростань досліджених популя-

цій. Назви видів подаються за зведенням «Со су-

дис тые растения юго-востока Украины» [9]. 

Популяція № 1. Луганська обл., Луганський при-

родний заповідник, відділення «Провальський степ», 

Грушова ділянка. Розташована на ділянці з нахилом 

20—25°. У рослинному покриві відзначено дигресив-

ні фітоценози. На верхніх частинах схилів гряд на-

явні формації Stipeta dasyphyllae, які є початковими 

стадіями дигресії степової рослинності. Для них ха-

рактерні короткокореневищні види Bro mo psis riparia 

(Rehmann) Holub, Poa angustifolia L. Різ нотрав’я пред-

ставлено Filipendula vulgaris Moench, Salvia nutans L., 

Phlomis pungens Willd, Galium verum L., Inula hirta L., 

Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh. Загальне проективне 

покриття травостою становить 80—85 %.

Популяція № 2 обстежена в Донецькій обл., око-

лиці смт Моспіно, розташованого в долині р. Гру-

зька. Ґрунти — слабогумусні звичайні чорноземи з 

від слоненнями материнських порід — пісковиків. 

У багатьох місцях ґрунти сильно змиті та відслоня-

ються глинисті породи в улоговинах стоку. Рослин-

ний покрив утворений угрупованнями Stipeta ca pi-

llatae, S. borysthenicae, Festuceta valesiacae, Poëta an-

gus tifoliae, Poëta bulbosae. Загальне проективне по-

криття в угрупованнях коливається від 40 до 65 %. 

Популяція № 3 обстежена в Донецькій обл., Кос-

тянтинівському р-ні, в Регіональному ландшафт-

ному парку «Плебан — Бик» на крутих степових 

схилах (нахил до 30°) південної експозиції. У рос-

линному покриві едифікаторна роль належить Stipa 

lessingiana Trin. et Rupr., S. ucrainica P.A. Smirn., S. ca-

pillata L., Koeleria sabuletorum (Domin) Klokov. За-

гальне проективне покриття травостою становить 

45—50 %.

Популяцію № 4 вивчено в урочищі «Грачовський 

ліс» (Донецька обл., Костянтинівський р-н) на пла-

корній ділянці у складі угруповань, які утворені Tha-

lictrum minus L. i Festuca valesiaca Gaudin і займають 

невелику ділянку. Рясно представлено ксеромезофіт-

не різнотрав’я: Veronica sclerophylla Dubovik, Ga lium 

ruthenicum Willd., Salvia nutans, Asparagus of fi ci nalis L. 

Проективне покриття травостою — 70—80 %.

Результати дослідження та їх обговорення

За аналізом вивчених місцезростань P. viscosulum 

з’ясовано, що вид входить до складу степових угру-

повань, котрі характеризуються як слабопорушені 

або непорушені. Популяції найчастіше приурочені 

до плакорних ділянок або степових та кам’янистих 

схилів різного ступеня нахилу, до невеликих зни-

жень й улоговин, утворених унаслідок стоку опадів. 

Основними ознаками стану ценопопуляцій є 

їхні щільність і чисельність. Аналіз розміщення 

особин дав змогу встановити, що P. viscosulum утво-

рює доволі щільні популяції, і це підтверджується 

висновками інших авторів [8]. За результатами до-

сліджень з’ясовано, що щільність ценопопуляцій 

варіюється, в деяких місцях втричі перевищуючи 

середні показники для обстежених ценопопуляцій. 

Найбільшу щільність особин відзначено в ценопо-

пуляції № 1 — 12 шт./м2, для місцезростання якої 

характерна більша ксеротичність порівняно з ін-

шими обстеженими місцезростаннями. Найменша 

щільність — у популяції № 2 — 4,0 шт./м2.

За онтогенетичною структурою ценопопуляції 

характеризуються як нормальні, різною мірою не-

повночленні. У деяких із них відзначено неповно-

членність онтогенетичного спектра через відсут-

ність низки онтогенетичних станів (проростків і 

ювенільних, сенільних або субсенільних особин) 

(рисунок), що обумовлено еколого-фі то це но тич-

ни ми умовами існування.

Відсутність не тільки проростків, а й ювенільних 

особин, як, наприклад, у ценопопуляціях № 1 та 

№ 4, ймовірно, пов’язана з високою щільністю 

Онтогенетичні спектри ценопопуляцій Pseudolysimachion vis-

cosulum у степових фітоценозах на Південному Сході Украї-

ни: 1, 2, 3, 4 — номери популяцій подано за текстом

Ontogenetic spectra of Pseudolysimachion vis cosulum populations 

in steppe phy tocenoses in the South-East of Ukraine: 1, 2, 3, 4 — 

the numbers of populations match those in the text
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травостою та жорсткою конкуренцією з боку еди-

фікаторів, що завадить активному приживанню 

проростків і розвитку молодих особин. Для цено-

популяції № 2 у віковому спектрі зафіксовано під-

вищення частки іматурних особин, що може пояс-

нюватися періодичністю насіннєвого оновлення. 

Крім того, саме тут спостерігається найвища еко-

топологічна різнорідність місцезростання — чергу-

вання на невеликій площі мікрознижень, улоговин 

стоку та незначних плакорних ділянок.

Аналіз генеративної фракції виявив, що в демо-

графічному складі всіх обстежених ценопопуляцій 

переважають генеративні рослини різного віку — 

від g
1
 до

 
g

3,
 але співвідношення рослин вікових ста-

нів g
1
, g

2
, g

3
 істотно змінювалося. Найвища частка 

особин генеративної фракції — в ценопопуляції 

№ 1 (32,1 %). Невелика участь у віковому спектрі 

особин постгенеративного періоду розвитку (0—8 %) 

свідчить про те, що досліджені популяції є порів-

няно молодими.

За результатами регресійного аналізу встановле-

но достовірну динамічність (F
st 

= 8,79, F
кр 

= 0,02) 

максимумів генеративної фракції, як найсуттєвішої 

частини вікового спектра, залежно від загального 

проективного покриття травостою в угрупованні 

(табл. 1). За виявленого мінімального проективного 

покриття у фітоценозі (40 %) максимум у віковому 

спектрі припадає на середньовікові генеративні осо-

бини. Зі збільшенням проективного покриття до 

60—80 % максимум зміщується на старі генеративні 

особини. Причому відзначено поступове зниження 

частки особин прегенеративної фракції. Найниж-

чою є їхня частка (14,1 %) у фітоценозах із порівня-

но високою щільністю травостою. 

Зафіксовані коливання максимумів у прегенера-

тивній та генеративній фракціях мають компенса-

ційний характер і не спричинюють суттєвих змін у 

ценопопуляції. Проте серед обстежених ценопопу-

ляцій найстійкішими є ті, в яких максимум припа-

дає на середньовікові та дорослі генеративні осо-

бини (головні постачальники якісного насіннєвого 

матеріалу) за наявності великої кількості молодих 

особин. До таких можна віднести популяції № 2 та 

№ 3, поширені у фітоценозах з невисоким загаль-

ним проективним покриттям. У малозімкнутих це-

нозах конкурентні відношення менш напружені, 

завдяки чому у певні роки створюються сприятливі 

умови для насіннєвого та вегетативного поновлен-

ня. Крім того, у мікродепресіях, характерних для 

цих місцезнаходжень, формується сприятливий 

гідрологічний режим, оскільки тут можуть затри-

муватися опади. 

Наявність варіацій у віковому спектрі ценопопу-

ляцій, а саме в його генеративній частині, має зна-

чення, якщо розглядати популяцію як систему суб-

популяційних локусів.Такі коливання в окремих 

локусах забезпечують популяції вищу стійкість у фі-

тоценозі, оскільки різні за віковим станом особини 

значно різняться за комплексом диференційних 

ознак (біомаса, габітус, насіннєва продуктивність, 

періоди та перерви у цвітінні тощо) [2]. Посилення 

господарського впливу на рослинність, яке іноді 

призводить до зниження гетерогенності еколого-

фітоценотичних умов, може спричинити спрощен-

ня субпопуляційної структури. Це, в свою чергу, 

може зумовити втрату стійкості популяційної систе-

ми до антропогенного тиску [2]. Саме достатньо ви-

сока кількість потенційних місцезростань субпопу-

ляції [1] визначає стійкість структури популяції. За 

таких умов зростає спроможність видів до постійно-

го генеративного розмноження, яке є індикатором 

життєздатності виду в рослинному угрупованні.

Таблиця 1. Кількісне співвідношення фракцій вікового складу ценопопуляцій Pseudolysimachion viscosulum
залежно від загального проективного покриття травостою в угрупованні

Загальне проективне 

покриття травостою, 

%

Частка особин (%) за фракціями

прегенеративна

генеративна

постгенеративна

g
1

g
2

g
3

40 48,3 17,3 20,7 10,3 3,4

50 46,2 23,0 15,4 15,3 0,1

60 43,4 17,4 17,4 21,8 0

80 14,1 20,5 30,0 32,1 3,3

П р и м і т к а: напівжирним шрифтом позначено максимум кількості особин у генеративній фракції.
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Дещо іншу ситуацію окреслюють результати ві-

талітетного аналізу, який ми здійснили у популяці-

ях P. viscosulum. Віталітетний склад ценопопуляцій 

динамічніший, аніж віковий, і відображає загальну 

реакцію різних ценопопуляцій на зміну чинників 

довкілля [5].

У результаті віталітетного аналізу встановлено, 

що для різних ценопопуляцій P. viscosulum індекс 

якості (Q) коливається від депресивного до процві-

таючого (табл. 2).

Так, ценопопуляція № 1 на Грушовій ділянці ха-

рактеризується як рівноважна. Належність деяких 

із обстежених ценопопуляцій до депресивного типу 

(№ 4 в ур. «Грачовський ліс») засвідчує погіршення 

умов існування, що виражається у значній кількос-

ті особин низького рівня життєвості. 

Окрім того, для цієї популяції відзначено і непов-

ночленність вікового спектра за рахунок відсут-

ності проростків та сенільних особин. Оскільки тут 

антропогенний вплив не спостерігається, такий 

тип віталітетної структури може бути пов’язаний із 

несприятливими екологічними чинниками місце-

зростання в рік обстеження. За таких обставин осо-

бини низької життєвості є необхідною умовою іс-

нування ценопопуляцій. Наявність у ценопопуля-

ції переважної кількості особин третього, найниж-

чого, класу, так званої групи резерву, ймовірно, 

пов’язана з необхідністю забезпечення стійкості 

ценопопуляцій та контролю за розмірами еколо-

гічної ніші [12]. 

Переважання у ценопопуляціях № 2 та № 3 рос-

лин високого життєвого стану, які характеризують-

ся більшою продуктивністю та стійкістю до мінли-

вості зовнішніх умов, високою здатністю до ефек-

тивного розмноження, а також максимумом в он-

тогенетичному спектрі, що припадає на середньо-

вікові генеративні особини, сприяє зміцненню 

ста новища ценопопуляцій в угрупованні. 

Висновки
Таким чином, за результатами досліджень встанов-

лено, що P. viscosulum на Південному Сході України 

представлений нечисленними ценопопуляціями. 

Во ни приурочені до фітоценозів, які зазнають не-

значного антропогенного тиску, з різним, але най-

частіше — з невисоким загальним проективним 

пок риттям.

Для ценопопуляцій цього виду характерна неве-

лика щільність особин, яка зазнає коливань не ли-

ше за антропогенного впливу різного ступеня, а й 

за різних ценотичних факторів, наприклад, таких 

як загальне проективне покриття. 

Віковий спектр ценопопуляцій зберігає характерні 

риси, принаймні за незначного антропогенного тис-

ку проявляється здатність до постійного відновлен-

ня. За життєвим станом популяції віднесено до трьох 

типів: депресивний, рівноважний, процвітаючий. 

Найбільшу частку особин найвищого класу зафіксо-

вано у ценопопуляціях, які займають фітоценози з 

невеликим загальним проективним покриттям. Та-

ким чином, для популяцій P. viscosulum найсприятли-

віші еколого-фі то це но тич ні умови існують у фітоце-

нозах із невисоким проективним покриттям (40—

50 %), коли зберігається значна екотопологічна різ-

норідність, яка сприяє варіюванню вікового спектра.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ВИТАЛИТЕТНАЯ 

СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 

PSEUDOLYSIMACHION VISCOSULUM (KLOKOV) TZVELEV 

(VERONICACEAE) В ПРИРОДНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ

НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Проанализированы онтогенетическая и виталитетная струк-

туры четырех популяций Pseudolysimachion viscosulum (Klo-

kov) Tzvelev (Veronica viscosula Klokov). Популяции характе-

ризуются как нормальные неполночленные с преобладани-

ем генеративных особей, имеют различный виталитетный 

спектр. Отмечается зависимость в онтогенетическом спект-

ре доли генеративных особей от общего проективного пок-

рытия в фитоценозе. 

К л ю ч е в ы е слова: Pseudolysimachion viscosulum, ценопо-

пуляция, онтогенетическая структура, виталитетный спектр. 

O.V. Zybenko

Donetsk Botanical Garden, National Academy of Sciences

of Ukraine

ONTOGENETIC AND VITALITY STRUCTURES

OF PSEUDOLYSIMACHION VISCOSULUM

(KLOKOV) TZVELEV (VERONICACEAE)

POPULATIONS IN STEPPE PHYTOCENOSES

OF THE SOUTH-EAST OF UKRAINE

The ontogenetic and vitality structures of four populations of 

Pseudolysimachion viscosulum (Klokov) Tzvelev (Veronica viscosu-

 la Klokov) have been investigated. All populations are character-

ized as normal, incomplete, with prevalence of generative plants, 

and with different vitality spectra. It is noted that the share of gen-

erative plants depends on the general projective coverage in phy-

tocenoses.

K e y  w o r d s: Pseudolysimachion viscosulum, population, 

ontogenetic structure, vitality spectrum.
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прес, 2012. — 148 с. 
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