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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.) G rke 
(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 р-ну 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.) G rke 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 чо-Ла гер ній аре ні по бли зу с. Ра-
денськ (Цюрю пинський р-н 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-
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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., Schiman-Czeika, 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, Grabovskaya-Borodina, 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.) G rke, 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 но-стриж 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 во-бура 
з соче вич ками, трав’янисті гі лоч ки то нень кі, круг-
лі, яск раво-зеле 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-
тево-роз 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 но-оваль-
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 но-За 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 критико-систематической обработки гербарного 
материала коллекции И.К. Бойко была обнаружена 
интересная находка — новый для флоры Украины вид 
Calligonum aphyllum (Pall.) G rke. Образец (KW, 078572) 
собран коллектором в окрестностях г. Ногайска (теперь — 
смт Приморск Приморского р-на 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.) 
G rke, 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.


