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Вступ 

Надмірне підвищення температури навколишнього 
середовища нале жить до най поши рені ших стре со
вих чин ни ків. У зла ків у пері од веге та тив ного рос
ту висо ко тем пера тур ний стрес по ряд з інгі бу ван
ням фото син те тич ної аси міля ції СО

2 
і поси лен ням 

ди хан ня спри чи няє пору шен ня гор мо наль ного 
го меоста зу в на прям ку змен шен ня вмісту цито
кіні нів і зростан ня кіль кості абс цизо вої ки сло ти 
(Chernyad’ev, 2009. Barnabas et al., 2008). Од ним із 
на слід ків дії висо кої тем пера тури є дест рук тив ні 
змі ни у фото син те тич ному апа раті, які зу мов лю
ють змен шен ня фото хі міч ної ефек тив ності фото
сис теми ІІ як чут ливо го ком по нен та фото син тезу 
(Barnabas et al., 2008). 

У про цесі функ ціо ну ван ня фото син те тич ного 
апа рату та ін ших сис тем клі тини утво рює ться 

знач на кіль кість ак тив них форм кис ню (АФК), які 
пере ду сім вико ну ють сиг наль ні функ ції (Hung et 
al., 2005). Най більш роз по всю дже ним і дов гожи
тним зпо між них є пе рок сид вод ню (Н

2
О

2
), що 

аква пори нови ми кана лами зда тен транс пор тува
тися на дале кі відста ні. Над ли шок АФК може спри
чини ти окис ню валь ний стрес, у за хис ті від яко го 
за дія ні сис теми ска вен дже рів фер мент ної та не фер
мент ної при роди (Колу паєв, Коса ківська, 2008).

З від крит тям ак цеп то рів цито кіні нів оста точ но 
дове дена їхня участь у регу ля ції роз ви тку хло ро
пластів, дифе рен ціа ції су дин, ста рін ні лист ків, від
пові ді на абіо тич ні стре си (Haberer, Kieber, 2002). 
Ви знач на роль у цих про це сах нале жить аро ма тич
ним цито кіні нам, які функ ціо ну ють у над зем ній 
час тині рос лин. Цито кіні но вий сиг нал за пус кає 
кас кад фос фори лю ван ня і транс дуку єть ся за допо
мо гою транс фер них біл ків до ядра (Argueso et al., 
2010). Най більш ран ню реак цію на дію цито кіні
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нів від зна ча ють про тя гом 30 хв і вияв ля ють її уна
слі док залу чен ня транс крип цій них фак то рів, які 
іні цію ють цю хви лю від пові ді. Швид ка регу ля ція 
чис лен них ге нів, лока лізо ва них у хло ро пластно
му гено мі, дала підста ви вва жати, що цито кіні но
вий сиг нал швид ко дося гає цієї орга нели і впли ває 
на транс крип цію пластид ного гено му (Kudo et al., 
2010).

Пока зано, що висо ка тем пера тура спри чи няє 
різ ке змен шен ня вмісту ендо ген них цито кіні нів 
(Wahid et al., 2007). Вста нов лено, що об роб ка рос
лин цито кіні ном інду кує збіль шен ня рів ня HY5 
біл ка, який є кон троль ним у дво ком по нент ному 
сиг наль ному шля ху від пові ді цих фіто гор мо нів на 
стрес (Werner, Schmulling, 2009). Цито кіні ни мо
жуть впли вати на кіль кість хло ро пластів че рез 
GRF транс крип цій ні фак тори, які без посе ред ньо 
регу лю ють екс пре сію ге нів, залу че них до поді
лу пластид, а дода ван ня екзо ген ного цито кіні ну 
збіль шува ло чис ло хло ро пластів (Okazaki et al., 
2009). З’ясовано, що екзо ген ний цито кі нін БАП 
під вищу вав ак тив ність ком плек су анти окси дант
них фер мен тів у відо крем ле них лист ках пше ниці 
у про цесі їх ньо го ста рін ня (ZavaletaMancera et al., 
2007). До слі джен ня про тек тор ної функ ції екзо
ген них цито кіні нів про води лись зде біль шого за 
дії та ких абіо тич них чин ни ків, як дефі цит води 
і засо лен ня (Chernyad’ev, 2009). Ос тан нім ча сом 
з’явилися відо мості про участь зеа тину у під ви щен
ні анти окси дант ної ак тив ності Agrostis stolonifera L. 
за висо кої тем пера тури (Wang et al., 2012). Од нак 
зна чен ня цито кіні нів у за хис ті рос лин пше ниці 
від гі пер тер мії зали шає ться май же нез’ясованим. 
Наши ми попе ред німи до слі джен нями вста нов
лено, що в умо вах при род ної посу хи об роб ка рос
лин ози мої пше ниці у фазі вихо ду в труб ку цито кіні
ном 6бен зила міно пури ном (БАП) під вищу вала 
їхні про дук тив ність і стій кість шля хом при галь му
ван ня ста рін ня пра пор цево го лист ка, збіль шен ня 
кіль кості та маси зе рен у коло ску (Мусі єнко, Жук, 
2011). Од нак за хис на дія аро ма тич них цито кіні нів 
за висо ко тем пера тур ного стре су все ще не дос тат
ньо до слі дже на. Ме тою цієї робо ти було з’ясування 
про тек тор ної дії БАП у разі гі пер тер мії на клі тини 
лист ково го мезо філу рос лин пше ниці.

Об’єкти та мето ди до слі джень

Об’єктом вив чен ня були рос лини ози мої м’якої 
пше ниці (Triticum aestivum L.) сор ту Поліська 90, 
яку виро щува ли в умо вах вод ної куль тури про тя

гом 14 діб до фази двох лист ків, пі сля чого рос
лини до слід них варі ан тів об роб ляли об при ску ван
ням 104М вод ним роз чи ном 6бен зила міно пури ну 
(БАП — С

12
Н

11
N

5
). Час тину об роб ле них і необ роб

ле них рос лин про грі вали у по віт ряно му тер моста ті 
за тем пера тури 45° С про тя гом трьох го дин. Тем
пера туру в тер моста ті кон тро люва ли тер мо мет ром 
на рів ні рос лин. Воло гість по віт ря вимі рюва ли 
пси хро мет ром, вона коли ва лась у ме жах 70—80 %. 
Пе ред ня стін ка тер моста та була скля ною і рос
лини пере бува ли в умо вах при род ного ос віт лен ня. 
За добу пі сля дії висо кої тем пера тури та про тя гом 
наступ них двох діб від бира ли зраз ки тка нин пер
шого лист ка для ви зна чен ня вмісту фото син те тич
них піг мен тів, пе рок сиду вод ню, ак тив ності анти
окси дант них фер мен тів. Піг мен ти екс тра гува ли з 
рос лин ного мате ріа лу 96 % ета но лом і ви зна чали 
спек тро фото мет рич ним мето дом (Wintermans, 
Mots, 1965; Brouers, MichelWolwertz, 1983). Вміст 
піг мен тів об чис люва ли з роз ра хун ку на масу су хої 
речо вини. До слі ди по вто рюва ли три чі.

Живі клі тини зрі зів лист ків зав тов шки 40—
50 мкм до слі джу вали за допо мо гою ла зер ного 
кон фо каль ного мік ро ско па LSM510 META («Carl 
Zeiss», Germany) з вико ристан ня об’єктива LD 
PlanNeofluor 40x/0,6 Korr (Wymer et al., 1999). 
Флуо рес цен ція хло рофі лу збу джу ва лась за дов
жини хви лі 543 нм і реєстру вала ся в діа пазо ні від 
560 до 700 нм. 

Вміст ендо ген ного пере кису вод ню (Н
2
О

2
)

 
ви зна

чали пі сля гомо гені за ції з ка лійфос фат ним буфе
ром (рН 6,5) та цен три фугу ван ня за 6000 g про тя
гом 25 хв. До су пер на тан ту дода вали 0,1 % роз чин 
суль фату тита ну в 20 % роз чині сір ча ної ки сло ти. 
Оп тич ну гус тину ком плек су жов того за барв лен ня 
вимі рюва ли за 410 нм на спек тро фото мет рі (Chen, 
Kao, 1999). Вміст Н

2
О

2
 встановлювали з ура ху ван

ням кое фіці єнта екстинк ції 0,28 мкмоль1см1. Ре
зуль тати вира жали в мкМ Н

2
О

2
/г си рої маси.

Ви зна чен ня ак тив ності анти окси дант них фер
мен тів про води ли пі сля гомо гені за ції рос лин ного 
мате ріа лу в ка лійфос фат ному буфе рі (pH=7,0) 
на холо ді (RiosGonzalez et al., 2002). Гомо ге нат 
цен три фугу вали 20 хв при 12000 g за тем пера тури 
40 С. Ак тив ність ас кор бат пе рок сида зи (АПО) (КФ 
1.11.1.11) ви зна чали за мето дом Нака но й Аса да 
(Nacano, Asada, 1981). До су пер на тан ту дода вали 
ка лійфос фат ний бу фер (рН 7,0), ас кор бат до кон
цен тра ції 0,5 мМ і для за пус ку реак ції — 0,1 мМ 
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Н
2
О

2
. Па дін ня оп тич ної гус тини ас кор бату вимі

рюва ли за 290 нм. Для ви зна чен ня ак тив ності ката
лази (КАТ) (КФ 1.11.1.6) до су пер на тан ту дода вали 
50 мМ ка лійфос фат ний бу фер (pH=7,0), реак цію 
за пус кали дода ван ням 0,03 % Н

2
О

2
 (Upadhyaya et 

al., 1985). Змі ну оп тич ної гус тини роз чину вимі
рюва ли за дов жини хви лі 240 нм. Усі отри мані дані 
об роб ляли ста тистич но з вико ристан ням кри те рію 
Стью ден та (P≤0,05) за допо мо гою про грам ного 
паке та Microsoft Excel.

Ре зуль тати до слі джень та їх обго во рен ня

До слі джен нями з’ясовано, що вміст хло рофі лу а в 
пер шому лист ку пше ниці сор ту Поліська 90 пі сля 
дії висо кої тем пера тури про тя гом двох діб змен
шу вав ся вдві чі (рис. 1, А). Вплив екзо ген ного БАП 
в умо вах гі пер тер мії за галь му вав де гра да цію хло
рофі лу а і його рі вень зали шав ся бли зьким до кон
тро лю. Вміст хло рофі лу b пі сля гі пер тер мії та кож 
зни зив ся більш як удві чі по рів няно з від по від ними 
зна чен нями кон тро лю (рис. 2, Б). Об роб ка рос лин 
БАП до стре су змен шува ла дест рук цію хло рофі лу b 
і сти мулю вала від нов лен ня його кіль кості.

На тре тю добу пі сля стре сово го пе ріо ду вміст 
хло рофі лу b в об роб ле них БАП рос лин пше ниці 
на бли жав ся до зна чень кон тро лю. Вплив гі пер
тер мії спри чи няв най різ кіше змен шен ня кіль кості 
про то хло рофі лу і каро тино ї дів на дру гу добу пі сля 
стре су (рис. 2, А, Б). Екзо ген ний БАП під вищу вав 
кон цен тра цію про то хло рофі лу і каро тино ї дів зде
біль шого на тре тю добу від нов ного пе ріо ду.

Вмісту ендо ген ного Н
2
О

2
 зроста в май же вдві чі 

впро довж пер шої доби пі сля дії висо ко тем пера тур
ного стре су у варі анті без об роб ки БАП (рис. 3). Не
знач не збіль шен ня кон цен тра ції Н

2
О

2
 від зна чено в 

лист ках пі сля об роб ки рос лин БАП про тя гом одні
єї доби по рів няно зі зна чен нями кон тро лю.

На дру гу добу вміст ендо ген ного Н
2
О

2
 пі сля 

впли ву висо кої тем пера тури зали шав ся на тако
му ж висо кому рів ні, як і пер шої доби. Про тя гом 
третьої доби пі сля стре сово го пе ріо ду від зна чено 

Рис. 1. Вплив високої температури та БАП на вміст 
хлорофілів: А — хлорофілу a, Б — хлорофілу b, В — 
хлорофілів a+b у листках пшениці сорту Поліська 90

Fig. 1. Effect of high temperature and BAP on chlorophyll con
tent: A — chlorophyll a, B — chlorophyll b, C — chlorophyll a+b 
in wheat leaves, variety Poliska 90

А

Б

В

Рис. 2. Вплив високої температури та БАП на вміст 
протохлорофілів (А) і каротиноїдів (Б) у листках пшениці 
сорту Поліська 90

Fig. 2. Effect of high temperature and BAP on protochlorophyll 
(A) and carotenoid (B) content in wheat leaves variety Poliska 90

Рис. 3. Вміст Н
2
О

2
 в листках після дії БАП та високої 

температури на рослини пшениці сорту Поліська 90 

Fig. 3. H
2
O

2
 content in leaves after BAP and high temperature 

treatment on wheat plants, variety Poliska 90
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змен шен ня ендо ген ного вмісту Н
2
О

2
 в усіх варі ан

тах. Най вищі рів ні кон цен тра ції Н
2
О

2
 за фік сова ні 

за дії висо ко тем пера тур ного стре су і спос тері гали
ся про тя гом двох діб пі сля про грі ван ня рос лин. 

До слі джен ня ак тив ності фер мен тів, які ути лізу
ють пере важ ну кіль кість ендо ген ного Н

2
О

2
, допо

мог ло вста нови ти, що ак тив ність АПО най біль ше 
зроста ла пі сля дії БАП (рис. 4, А).

Рі вень ак тив ності АПО, у разі обробки рослин 
БАП за умов високотемпературного стресу був 
бли зьким до по каз ника кон тро лю. Про тя гом трьох 
діб від нов ного пе ріо ду ак тив ність АПО збіль шува
лась у кон троль ному варі анті, пі сля про грі ван ня і 
су міс ної дії БАП та гі пер тер мії. Пі сля про грі ван ня 
у необ роб ле них БАП рос лин най біль ше зроста ла 
ак тив ність КАТ (рис. 4, Б). Дія БАП знач но зни
жува ла цей по каз ник, що вка зує на змен шен ня 
ак тив ності ути ліза ції про дук тів де гра да ції клі тин 
у пе рок сисо мах. Од нак у пер шому лист ку рос лин 
кон троль ного варі анта ак тив ність КАТ під вищу
ва лась більш як удві чі про тя гом дру гої і третьої діб 
до слі ду, що може пояс нюва тися про гре сив ним ста
рін ням тка нин.

До слі джен ня, про веде ні з вико ристан ням мето
ду кон фо каль ної ла зер ної мік ро ско пії, дали змо гу 
з’ясувати, що у пер шого лист ка пше ниці рос лин 
кон троль ного варі анта час тина хло ро пластів втра
чала здат ність до чер во ної флуо рес цен ції (рис. 5). 

Най біль ше та ких клі тин вияв лено у губ часто му 
мезо філі. Че рез добу пі сля дії висо кої тем пера тури 
кіль кість функ ціо наль них хло ро пластів у мезо філі 
змен шува лася по рів няно з кон тро лем. Клі тини 
губ часто го мезо філу вия вили знач нішу дест рук
цію, ніж стовб часто го.

Об роб ка рос лин пше ниці сор ту Поліська 90 
БАП під вищу вала вміст жит тє здат них хло ро
пластів у клі ти нах лист ково го мезо філу. Ме тод 
кон фо каль ної мік ро ско пії рані ше вия вив ся та кож 
ко рис ним у вив чен ні де гра да ції фото син те тич ного 
ком плек су в ході ста рін ня лист ків топо лі (Keskitalo 
et al., 2005). Під впли вом різ них абіо тич них чин
ни ків дос то вір но вста нов лено сти муля цію син тезу 
піг мен тів і від нов лен ня фото син те тич ного апа рату 
за дії БАП (Chernyad’ev, 2009). Сти муля ція екзо
ген ним цито кіні ном функ ціо ну ван ня фото син
те тич ного апа рату про яви лась та кож у виді лен ні 
до дат ко вої кіль кості Н

2
О

2
. Поси лен ня сиг наль ної 

функ ції Н
2
О

2
 в умо вах стре су сти му лює від нов ні 

про цеси та за пуск за хис них меха ніз мів, як про де
монстро вано рані ше інши ми до слід ника ми на мо
дель них об’єктах (Hung et al., 2005; Suzuki, Mittler, 
2006). Ін дук ція цито кіні ном сис теми ска вен дже рів 

А

Б

Рис. 4. Вплив гіпертермії та БАП на активність А — АПО, 
Б — КАТ у листках пшениці сорту Поліська 90

Fig. 4. Effect of high temperature and BAP on A — APX, B — 
CAT activities in wheat leaves, variety Poliska 90

а б

в г

Рис. 5. Вплив високої температури та БАП на клітини 
листкового мезофілу пшениці сорту Поліська 90 (а — 
контроль, б — прогрівання, В — БАП, Г — БАП+прогрівання, 
розмір шкали — 20 мкм)

Fig. 5. Effect of high temperature and BAP on wheat leaf 
mesophyll cells, variety Poliska 90 (a — control, б — heating, В — 
BAP, Г — BAP+heating, scale bar — 20 µm)
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умож лив лює ней тра ліза цію над лиш ка АФК, про 
що свідчить під ви щен ня ак тив ності АПО, яка є ос
нов ним ути ліза то ром Н

2
О

2
 у хло ро пластах. Отри

мані нами ре зуль тати узго джу ють ся з до слі джен
нями, які про де монстру вали при галь му ван ня про
це сів ста рін ня у відо крем лено му лист ку пше ниці 
(ZavaletaMancera et al., 2007). Під твер джен ням 
про тек тор ної дії цито кіні ну є змен шен ня під впли
вом БАП ак тив ності КАТ, що пере важ но функ ціо
нує в пе рок сисо мах й ути лі зує Н

2
О

2
, яка про дуку

єть ся в про цесі роз паду клі тин ного мате ріа лу. Дія 
висо кої тем пера тури без об роб ки БАП спри чиня ла 
різ ке під ви щен ня ак тив ності КАТ, що може обу
мов люва тися поси лен ням дест рук тив них про це сів. 
Зростан ня ак тив ності КАТ від зна чено та кож у кон
тро лі і свід чить про роз ви ток про це сів ста рін ня. 
Та ким чи ном, екзо ген ний аро ма тич ний цито кі
нін БАП змен шу вав дест рук тив ний вплив висо кої 
тем пера тури шля хом за хис ту фото син те тич ного 
апа рату, поси лен ня син тезу хло рофі лу, АФКсиг
на лін гу й ак тив ності ком плек су анти окси дант них 
фер мен тів. Цито кі нін БАП пом’якшував ушко
джу валь ну дію стре су на клі тин ні струк тури, спри
яв від нов лен ню функ ціо наль ної здат ності клі тин у 
пі слястре со вий пері од, що пов’язано зі здат ністю 
БАП без посе ред ньо вклю ча тись у пул ендо ген них 
цито кіні нів і бра ти участь у сиг наль них і регу ля
тор них про це сах. 

Ви снов ки

Попе ред ня об роб ка рос лин пше ниці аро ма тич ним 
цито кіні ном БАП за висо ко тем пера тур ного стре
су спри яла збе ре жен ню і швид шому від нов лен ню 
фото син те тич ного апа рату лист ка пше ниці. За хис
на дія БАП в умо вах гі пер тер мії пов’язана зі сти
муля цією ак тив ності АПО. Під впли вом висо кої 
тем пера тури зроста ла ак тив ність КАТ і змен шува
лась — АПО, що регу люва ло ендо ген ний рі вень ак
тив них фор м кис ню, зокрема Н

2
О

2, 
в умо вах стре су.
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Н.Н .Мусиенко, В.В. Жук, Л.М. Бацманова
Науч ноучеб ный центр «Инсти тут био ло гии» Киев ско го 
на цио наль ного уни вер сите та име ни Тара са Шев чен ко

ПРО ТЕК ТОР НАЯ РОЛЬ ЦИТО КИНИ НА ПОД ВОЗ ДЕЙ
СТВИ ЕМ ТЕП ЛОВО ГО СТРЕС СА НА РАС ТЕ НИЯ ПШЕ
НИЦЫ

Ис сле дова но про тек тор ное дейст вие цито кини на 6бен
зила мино пури на (БАП) на рас те ния пше ницы, кото рые 
под вер жены теп лово му стрес су. Пока зано, что обра бот ка 
рас те ний пше ницы БАП до стрес са защи щала от дест рук
ции фото син тети че ский аппа рат лист ка и сти мули рова ла 
его восста нов ле ние, повы шала со дер жа ние пиг мен тов. За
щит ное дейст вие БАП свя зыва ли со сти муля цией ак тив
ности ос нов ных анти окси дант ных фер мен тов и регуляцией 
эндогенного уровня активной формы кислорода Н

2
О

2
 в 

клет ках мезо фил ла листь ев пше ницы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  БАП, гипертермия, хлорофилл, Н
2
О

2
, 

антиоксидантные ферменты.

M.M. Musienko, V.V. Zhuk, L.M. Batsmanova 
ESC «Institute of Biology», Taras Shevchenko National Univer
sity of Kyiv

THE PROTECTIVE ROLE OF CYTOKININ UNDER THE 
HEAT STRESS ON WHEAT PLANTS 

The protective role of cytokinin 6benzylaminopurine (BAP) on 
wheat plants was studied under the heat stress conditions. It has 
been shown that treatment of wheat plants by BAP before stress 
protected the leaf photosynthetic apparatus from degradation and 
stimulated its recovery, increased pigments content. Protective 
effect of BAP was connected with antioxidant enzymes activ
ity stimulation and endogenous content of reactive oxygen form 
H

2
O

2
 regulation in wheat mesophyll leaf cells.

K e y  w o r d s:  BAP, hyperthermia, chlorophyll, H
2
O

2
, antioxidant 

enzymes.
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Poznan  Collegium Biologicum, Morasko  Umultowska 89 Obrzycko  The House of Creative Work and Leisure 
of Adam Mickiewicz University  Zamkowa 1

Adam Mickiewicz University in Poznan
Faculty of Biology, Department of Plant Taxonomy, Department of Plant Ecology and Environmental Protection,
Botanical Garden
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would like to invite you to participate in the Conference on anthropogenic transformations of plant cover
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Гербарна справа

А.В. ШУМІЛОВА
Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01601, Україна

herbarium_kw@ukr.net

CALLIGONUM APHYLLUM (POLYGONACEAE) — ЦІКАВА ЗНАХІДКА В ІСТОРИЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ 
Й.К. БОЙКА

К  л  ю  ч  о  в  і   с  л  о  в  а :  Polygonaceae, Calligonum, флора України, гербарій KW

Під час кри тич ного опра цю ван ня істо рич ної ко
лек ції Й.К. Бой ка На ціо наль ного гер ба рію Укра
їни (KW) (Шумі лова та ін., 2014) ми вия вили 
ціка вий зра зок — Calligonum aphyllum (Pall.) Gűrke 
(KW 000078572), зі бра ний осо бисто Й.К. Бой
ком на піс ках в око ли цях м. Но гайська (те пер 
смт При морськ При морсько го рну Запо рі зької 
обл.). Вив чен ня літе рату ри та гер бар них мате ріа
лів C. aphyllum у фон дах KW пока зало, що цей вид 
роди ни Polygonaceae неві до мий як для тери то рії 
Пів ніч ного При азов’я, так і Укра їни зага лом.

Зра зок Calligonum aphyllum ра зом з інши ми збе
ріга єть ся в папе ро вій об горт ці, на якій Й.К. Бой ко 
за зна чив за галь не міс це збо ру. На осно ві ана лізу ко
лек ції, особ ливостей її оформ лен ня та істо ріо гра
фіч них да них при пус кає мо, що зра зок C. aphyllum 
був зі бра ний у пері од 1906—1914 рр. Саме в цей час 
Й.К. Бой ко вив чав фло ру око лиць м. Но гайська та 
пла ну вав опуб ліку вати її спи сок. 

Зра зок C. aphyllum із ко лек ції Й.К. Бой ка — це 
де кіль ка одно річ них гі лок із квіт ками та одна — ко
рот ка з пло дом (фото). Рос лина ви зна чена ко лек
то ром осо бисто: „Pterococcus aphyllus = Calligonum 
Pallasi”. За ре зуль тата ми ос тан ніх до слі джень роду 
Calligonum (Кон спект флоры..., 2012; Сос ков, 2012) 
ми пере ви зна чили його як Calligonum aphyllum 
(Pall.) Gűrke var. dentatum Tzvelev.

У віт чиз ня ній літе рату рі відо мості про наяв
ність ви дів роду Calligonum L. у фло рі Укра їни від
сут ні (Шмаль гау зен, 1895—1897; Фло ра УРСР, 
1955; Опре дели тель..., 1987; Коло мий чук, 2012; 

Кон спект флоры..., 2012). Для Укра їни єди ною 
згад кою про представ ни ків цьо го роду є робо
та О.Ю. Ума нець, яка пише про те, що в 1956—
1966 рр. на Коза чоЛа гер ній аре ні по бли зу с. Ра
денськ (Цюрю пинський рн Хер сонської обл.) з 
ме тою з’ясування ме ліо ра тив ної при дат ності для 
го лих одно фаз них піс ків се ред ін ших ви дів ви про
бову вав ся й Calligonum sp. (Ума нец, 1999). Відо мо, 
що до слід ні робо ти із за крі п лен ня піс ків на пів дні 
Укра їни поча лися ще на при кін ці XVIII ст. і набу
ли мас штаб ності в 1830—1840 рр., ре зуль та том чого 
ста ло ство рен ня Олеш ківсько го ліс ництва (Поп ков 
и др., 1997). Вод но час у жод ній із пуб ліка цій, що 
сто сува лися цьо го пи тан ня, не має відо мостей про 
виса джен ня з та кою ме тою ви дів роду Calligonum. 
Крім того, в око ли цях м. Но гайська ніко ли не 
було знач них площ від кри тих піс ків, так зва них 
піща них арен, які пот ріб но було б за крі плю вати. 
Calligonum aphyllum не нале жить до деко ра тив них 
ви дів, у бота ніч них са дах Укра їни не виро щу вав ся 
(принаймні, від сут ній у ката ло гах бота ніч них са
дів).

Кри тич но пере гля нув ши мате ріа ли роди ни 
Polygonaceae у фон дах На ціо наль ного гер ба рію 
Укра їни (KW), зраз ків C. aphyllum із тери то рії Укра
їни ми не вия вили. В ко лек ції «Фло ра СНД» (KW) 
збе ріга ють ся 30 гер бар них зраз ків цьо го виду з 
тери то рії Ро сійської Феде ра ції (Аст ра ханська обл.), 
Кав казу та Се ред ньої Азії.

Щоб з’ясувати мож ли вість при род ного похо
джен ня ко лек цій ного зраз ка цьо го виду, ми вив
чили мор фоло гіч ні особ ливості, поши рен ня, еко

© А.В. ШУМІЛОВА, 2014
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ло гію та гос по дарське зна чен ня C. aphyllum. На 
підста ві гер бар них і літе ра тур них да них (Шмаль
гау зен, 1895—1897; Фло ра СССР, 1936; Гроссгейм, 
1949; Кон спект..., 2012; Сос ков, 2012) наво димо 
ко рот ку ха рак теристи ку роду та виду.

Calligonum L. 1753, Sp. Pl.: 530; id. 1754, Gen. Pl., 
ed. 5: 235; Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 997; Павл., 1936, 
Фл. СССР, 5: 527; D.A. Webb, 1964, in Tutin et al., Fl. 
Europ. 1: 89; Cullen, 1967, in P.H. Davis, Fl. Turk. 2: 
268; Rech. f., SchimanCzeika, 1989, in Rech. f., 1968, 
Fl. Iran. 56: 39; Боро дина, 1989, Раст. Центр. Азии, 
9: 122; Цвел. 1996, Фл. ев роп. ч. СССР, 9: 156; Bao 
Bojian, GrabovskayaBorodina, 2003, Fl. China, 5: 
324. — Жуз гун, Джуз гун, Кай ман.

Тип: Calligonum polygonoides L.
Кущі від 0,4 до 7,0 м зав ви шки. Гіл ки дуже гіл

лясті, зви висті, чле нисті, май же без лис ті. Лист ки 
дріб ні й мало по міт ні, до 5—7 мм зав дов жки, лі ній
ні або нит копо діб ні, зрос лі з роз тру бами або віль
ні. Квіт ки двоста теві, оцві тина проста, за барв лена, 
п’ятироздільна, з май же одна кови ми доля ми, які 
при пло дах не роз рос таю ться і не збіль шую ться. 
Тичи нок 12—18, їхні нит ки зрос лі при осно ві, ото
чені пуч ками ко рот ких гус тих во лос ків. Зав’язь 
верх ня чоти ри гран на, зви чай но на гра нях із реб
ром, що висту пає на вер хів ці з чо тир ма ко рот кими 
стовп чика ми, при ймоч ки її го лов часті. Плід — 
горі шок, пря мий або зви вистий нав коло осі, з твер
дим, май же де рев’янистим оп лод нем, на реб рах 
має двій часті пере тин часті чи шкі рясті кри ла або 
по кри тий цуп кими нит копо діб ними ще тин ками.

Рос лини ви дів роду Calligonum роз мно жую ться 
на сін ням і коре неви ми паростка ми. В при род них 
умо вах веге та ція почи нає ться на при кін ці бе рез
ня — на по чат ку квіт ня, пло доно шен ня — на при
кін ці трав ня — на по чат ку черв ня. На сін ня про рос
тає впро довж 5—9 ро ків.

За різ ними дани ми, у сві то вій фло рі відо мо від 
35 до 174 ви дів цьо го роду, поши ре них у піща них 
пус те лях і сте пах Пів ніч ної Афри ки, Кав казу, Се
ред ньої, Цен траль ної та Пе ред ньої Азії, За хід ного 
Сибі ру (пів день) (Bao et al., 2003). Рос лини доб ре 
рос туть на піс ках, ви три му ють заси пан ня піс ком і 
екст ре маль ні умо ви, ви зна ча ють ланд шаф ти бага
тьох райо нів пустельної зони.

Слід зазначити, що систематика роду базується 
на особливостях генеративних орга нів рос лин. 
Значні розбіжності щодо кількості видів роду 
пов’язані з високим поліморфізмом і здатністю їх 
до гібридизації.

Calligonum aphyllum (Pall.) Gűrke, 1897, Pl. Europ. 
2: 111; Павл. 1936, Фл. СССР, 5: 538, табл. 30, 
рис. 1—5; D.A. Webb, 1964, Fl. Europ. 1: 89; Мусаев, 
Сос ков, 1977, Бо тан. журн. 62: 10, рис. 5; Боро
дина, 1989, Раст. Центр. Азии, 9: 123; Цве лев, 1996, 
Фл. ев роп. ч. СССР, 9: 157; Bao Bojian, Grabovskaya
Borodina, 2003, Fl. China, 5: 325. — Pterococcus 
aphyllus Pall. 1773, Reise, 2: 332. — Pallasia caspica 
L.f. 1781, Suppl. Pl.: 252. — P. pterococcus Pall. 1788, 
Fl. Ross.: 2: 70, tab.77, 78. — Calligonum pallasia L’Hér. 
1791, Trans. Linn. Soc. London, 1: 180. — Джуз гун, 
Жуз гун, Кай ман без лис тий.

Вид опи са ний із межи річ чя Ура лу та Вол ги в ме
жах ко лиш ньої Аст ра ханської гу бер нії (за про толо
гом «Rynpeski, Casp.»); типо вий зра зок збе ріга єть ся 
в гер ба рії MW (цит. за «Фло ра СССР», 1936).

Кущ до 2 м зав ви шки, зі стриж не вою або коре
не вищ ностриж не вою сис те мою, сфор мова ний із 
3—7 (у ста рих ек зем пля рів до 80) пар ці аль них ку
щів. Має гори зон таль ні коре ні до 12 м зав дов жки. 
Кора до рос лих гі лок чер воно або пур пуро вобура 
з соче вич ками, трав’янисті гі лоч ки то нень кі, круг
лі, яск равозеле ні, «вихо дять» із вуз лів річ них гі лок 
пуч ками, по 3—6, чле нисті; чле ники за кін чую ться 
звер ху піх во вим роз тру бом, по кра ях біло пере тин
частим, на вер хів ці при туп ле ним, піз ніше дво лопа
тевороз січе ним; лист ки не зрос лі з роз тру бами, 
ок руг лі, дріб ні, 2—3 мм зав дов жки, на кін ці злег ка 
роз шире ні, лег ко від пада ють. Квіт ки «вихо дять» із 
па зух лист ків по дві (рід ше — по од ній—три), квіт
ко ніж ки голі, 4—5 мм зав дов жки, зрос лі ниж че 
сере дини; квіт ки пах нуть ме дом, част ки оцві тини 
голі, не рів ні, зов ні широ кояй цепо діб ні, 3 мм зав
дов жки, по спин ці зеле ні, по кра ях широ ко біло
обля мова ні, внут ріш ні вуж чі та ко рот ші, по спин ці 
роже ві; пло до ніж ки теж роже ві. Пло ди широ ко
оваль ні або май же ок руг лі; 15—20 мм зав дов жки та 
14—18 мм зав шир шки. Го ріш ки еліп тич нооваль
ні, реб ристі, реб ра тупу ваті, тон кі; кри ла пере тин
часті, пла скі, зрос лі з осно вою стовп чика. Кві тує 
у квіт ні—трав ні. Пло доно сить у трав ні—черв ні. 
2n=36.

Поши рен ня та умо ви зростан ня. Рос те в на пів пус
те лях, пус те лях і в сте пах на піща них і гли нистих 
ґрун тах, со лон цях і со лон ча ках. Аре ал виду охо
п лює Схід не Пе ред кав каз зя, За кав каз зя, пів день 
Ниж ньо го По вол жя та За вол жя (При кас пійська 
низо вина, Кал ми кія), Ка захстан, Се ред ню та Пів
ден ноЗа хід ну Азію.

Гос по дарське вико ристан ня. Стовбури та гіл ки 
джуз гуна вико ристо ву ють як дро ва. Моло ді паго
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ни та пло ди слу жать кор мом для тва рин. Із ста рих 
гі лок виго тов лю ють гос по дарські виро би (лож ки, 
люль ки, чаш ки). C. aphyllum є цін ним по сад ко вим 
мате ріа лом для за крі п лен ня рух ли вих піс ків.

Отже, ті фак ти, що Й.К.  Бой ко не обмі ню вав
ся зраз ками з інши ми бота ніка ми, не зби рав мате
ріал у бота ніч них са дах, не подо рожу вав по тери
то рії ос нов ного ареа лу до слі джу вано го виду, да ють 
підста ву при пус тити дос то вір ність фак ту збо ру гер
бар ного зраз ка C. aphyllum без посе ред ньо на піс ках 
око лиць м. Но гайська. Від сут ність да них щодо 
про ве ден ня ро біт по за крі п лен ню піс ків у око ли цях 
м. Но гайська (як і від сут ність са мих піща них арен), 
а та кож відо мостей про куль тиву ван ня ви дів цьо го 
роду в Пів ніч ному При азов’ї в су час ній та попе
ред ній літе рату рі да ють змо гу зро бити ви сно вок 
(хоча й не без сум ніву) про мож ли вість при род ного 
зростан ня цьо го виду в ме жах до слі джу ва ної тери
то рії, тим біль ше, що еко ло гіч ні умо ви око лиць 
м. Но гайська (піс ки, со лон чаки) по діб ні до умов 
зростан ня C. aphyllum на ос нов ній тери то рії його 
су час ного ареа лу. Наве дене за гер барі єм Й.К. Бой
ка міс це зна хо джен ня C. aphyllum сто річ ної дав нини 
в ме жах Пів ніч ного При азов’я мож на було б роз
гля дати як ві дір ва ний від ос нов ного ареа лу лока
лі тет виду, який міг би свід чити про його пра дав нє 
поши рен ня в ме жах ниж ньо волжсько—при кас
пійсько—си бірсько го сте пово го кори дору.

Автор ви слов лює щиру подяку куратору На ціо-
наль ного гербарію Укра їни — Гер ба рію Інсти туту 
бота ніки іме ні М.Г. Хо лод ного НАН Укра їни (KW) 
стар шому нау ково му спів ро біт нику, канд. біол. наук 
Н.М. Шиян за кон суль та ції та допо могу при під го-
тов ці руко пису стат ті.
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CALLIGONUM APHYLLUM (POLYGONACEAE) — 
ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ И.К. БОЙКО

Во время критикосистематической обработки гербарного 
материала коллекции И.К. Бойко была обнаружена 
интересная находка — новый для флоры Украины вид 
Calligonum aphyllum (Pall.) Gűrke. Образец (KW, 078572) 
собран коллектором в окрестностях г. Ногайска (теперь — 
смт Приморск Приморского рна Запорожской обл.) на 
песках, в 1906—1916 гг. Предполагается, что этот вид мог 
произрастать на данной территории. Приводится ключ для 
определения рода, краткое морфологическое описание, 
географическая и экологическая характеристики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Polygonaceae, Calligonum,  флора 
Украини, гербарий KW.

A.V. Shumilova
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Scienses of Ukraine, Kyiv

CALLIGONUM APHYLLUM (POLYGONACEAE), AN INTER
ESTING FIND IN THE HISTORICAL COLLECTION OF 
I.K.BOYKO

A new for the Ukrainian flora species, Calligonum aphyllum (Pall.) 
Gűrke, was discovered in the historical collection of I.K. Boyko 
during its critical analysis. The herbarium specimen (KW 078572) 
was collected near Nogaysk town (currently Prymorsk, Prymorsk 
District, Zaporizhzhia Region) in 1906—1916, on sands. It 
is suggested to be a native species. A key for identification, 
short morphological description, geographical, ecological 
characteristics.

K e y  w o r d s: Polygonaceae, Calligonum, flora of Ukraine, 
herbarium KW.


