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Вступ

Для збе ре жен ня цено тич ного та ланд шафт ного 
різ нома ніт тя необ хід на оцін ка їх різ но рід ності, що 
пе ред ба чає ана ліз (дифе рен ціа цію) біо то пів за різ-
ними цено тич ними й еко ло гіч ними ха рак теристи-
ками� Оцін ка цено тич ного різ нома ніт тя ві доб-
ража єть ся як у якіс ній різ но рід ності цено зів, так і 
в кіль кіс ному вимі рі сту пеня їх ньої дифе рен ціа ції 
за пев ними озна ками� Пер ше ґрун тує ться на кла-
сифі ка ції син так со нів, яка, в свою чер гу, мож лива в 
трьох вимі рах: типо ло гіч ному — виді лен ня син так-
со нів, топо ло гіч ному (еко ло гіч ному) — виді лен ня 
фіто цено мер і тери торі аль ному (просто рово му) — 
виді лен ня фіто цено хор (Соча ва, 1979; Ди дух, 1995, 
2004) і ві доб ра жає від по від но α, β, γ-різ нома ніт тя 
цено зів� Осно вою для оцін ки типо ло гіч ної різ нома-
ніт ності є кла сифі ка ція фіто цено зів, що ґрун ту-
ється на різ них прин ци пах, од нак сьо го дні най пер-
спек тив ні шою ви зна на еко лого-фло ристич на кла-
сифі ка ція, яка, на від міну від домі нант ної, пе ред-
ба чає опе ру ван ня й ана ліз усьо го фло ристич ного 
скла ду цено зів� Вод но час ця кла сифі ка ція слу гує 
осно вою кла сифі ка ції біо то пів� Така кла сифі ка-
ція вже роз роб лена для Лісо вої та Лісосте по вої зон 
Укра їни (Ді дух та ін�, 2011), а та кож ство рює ться 
для Гір сько го Кри му�

Топо ло гіч на кла сифі ка ція пе ред ба чає вста нов-
лен ня зако но мір ностей поєд нан ня син так со нів 
від по від но до змі ни гра дієн та еко ло гіч них умов для 

пев ного типу ланд шаф ту, що ві доб ра жає ха рак тер 
гете ро ген ності рос лин них угру по вань, тоб то оцін-
ку фіто цено мер� На реш ті, тери то рії, які представ-
лені одна ко вим поєд нан ням син так со нів (тоб то 
об’єднують одна кові цено мери), роз гля даю ться як 
один тип фіто цено хор�

Ін ший ас пект цієї про бле ми поля гає в тому, щоб 
пере вес ти таку якіс ну оцін ку в кіль кіс ні оди ниці, 
що від кри ває дос туп до вико ристан ня ціло го арсе-
налу мате ма тич них мето дів і важ ливо для пот реб 
моде лю ван ня та про гно зу ван ня� Кіль кіс на оцін ка 
еко ло гіч них фак то рів є дово лі склад ною� Ос кіль ки 
інст ру мен таль ні вимі ри до сить вар тіс ні і не за без-
печу ють отри ман ня ре пре зен та тив ної ін фор ма ції в 
часо вому та просто рово му ас пек тах, то для цьо го 
вико ристо вує ться мето дика син фіто інди ка ції, яка 
дає змо гу ві доб рази ти змі ни еко ло гіч них фак то рів 
у баль них по каз ни ках (Ді дух, 2012)�

Та ким чи ном, мета на шої робо ти поля гає в оцін-
ці еко ло гіч ної дифе рен ціа ції біо то пів (син так со-
нів), що умож лив лює ві доб ра жен ня різ них ас пек-
тів (α, β, γ) цено тич ного різ нома ніт тя�

Об’єкт до слі джень

Для та кої оцін ки ми обра ли Крим ські яйли як спе-
ци фіч ний тип ланд шаф ту, який ха рак тери зує ться 
неви со ким різ нома ніт тям біо то пів, але скла де ний 
їх нім моза їч ним поєд нан ням� Це зу мов лено взає-
моді єю бага тьох при род них про це сів, що в гір-
ських умо вах від зна чаю ться пев ною особ ливістю� 
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Ця спе цифі ка ланд шаф ту пояс нює ться тим, що в 
оро гра фіч ному від но шен ні яйла яв ляє со бою сто-
лопо діб ну гір ську вер шину, скла дену верх ньоюр-
ськи ми вап няка ми, які під вище ні від 800 м н� р� м� 
у пів ніч ній і до 1400 м н� р� м� — у пів ден ній час ти-
нах� 

Вплив Чор но мор сько го ба сей ну з пів дня й арид-
них умов кон ти нен ту сте по вої зони на пів ночі, ви-
сот не поло жен ня над нав ко лиш німи тери то рія ми 
обу мов лює спе цифі ку пере носу та се зон ного роз-
поді лу опа дів� Ін тен сив ність опа дів спри чи нює 
мас штаб ні по верх неві та під зем ні карсто ві еро зій ні 
про цеси у вап няко вих від кла дах, особ ливості вод-
ного режи му, фор му ван ня гір ських луч них сте пів 
із чор нозе мопо діб ними та дер ново-чор нозе мопо-
діб ними ґрун тами� Слід від зна чити і те, що від-
сло нен ня вап няко вих по рід є аре ною і фак то ром 
ін тен сив ного видо утво рен ня, і бага то енде міч них 
ви дів дося га ють рів ня домі нан тів, тоб то ви зна ча-
ють спе цифі ку біо то пів� 

Усе це, а та кож ха рак тер та ін тен сив ність пере-
бігу при род них про це сів, спе ци фіч ність біо тич ної 
скла до вої ви зна ча ють моза їку еко систем, зако но-
мір ності їх ньої дифе рен ціа ції та поєд нан ня, оцін-
ка яких ві доб ра жає β-різ нома ніт ність� Оцін ка та кої 
різ нома ніт ності пе ред ба чає вста нов лен ня меж дії 
фак то рів, гра дієн та їх ніх змін, особ ливо тих, що 
ма ють лімі ту валь не зна чен ня�

Як полі гон до слі джень нами обра на Кара бі-
яйла — най біль ша за пло щею (129 км2) і най схід-
ніша з крим ських яйл, що відо крем лена від за-
хід ні ших Дол гору ків ської та Де мер джі доли нами 
рік Суат і Бу руль ча, а зі схо ду від лісо вого пас ма 
гір — доли нами р� Тана-Су та Біюк-Кара су� Її мак-
си маль на шири на із захо ду на схід — 11,9 км, а з 
пів ночі на пів день — 10 км� Хоча вва жає ться, що 
се ред ня висо та цієї яйли 1000 м н� р� м�, про те в 
ціло му її ма сив роз ташо ва ний у ме жах ви сот від 
700 до 900 м н� р� м�, пос тупо во під німа єть ся на 
пів день до най ви щої точ ки г� Таш-Коба (1262 м) і 
кру то обри ває ться дони зу� Її вер шина пла топо діб-
на, без ліса, ланд шафт ха рак тери зує ться похи ле-
ним, силь но за карсто ва ним пла то з верх ньоюр-
ських вап ня ків (кое фіці єнт за карсто ваності 2,5)� 
Тут бли зько 4500 кот лова нів та 1555 вирв (їхня 
щіль ність — 75 шт� на 1 км2), каро ві поля, 250 пе-
чер, коло дя зів, шахт, які сяга ють кіль ка сот мет рів 
уг либ, най біль ша — Сол дат ська (517 м) (Вах ру шев, 
2002)� У пів ден ній та пів ніч ній час ти нах ха рак тер 
рель єфу різ ний: у пів ніч ній (700—800 м) спос тері-

гаю ться не знач ні широ кі зни жен ня, карсто ві за-
глиб лен ня, в цен траль ній (800—900 м) — най вища 
за карсто ва ність із чис лен ними ви рва ми діа мет ром 
200—300 м, зав глиб шки 40—50 м� Вони аси мет рич-
ної будо ви, яка зу мов лена спе цифі кою заля ган ня 
по рід, на прям ком віт ру, що впли ває на пере роз по-
діл сні гу (пів ніч ні схи ли похи лі (4°), пів ден ні кру ті 
(68°)� На пів дні, де рель єф під вище ний, під нят тя 
чер гую ться з обри висти ми висту пами, які тяг нуть-
ся з пів ніч ного схо ду на пів ден ний за хід�

Клі мат Кара бі-яйли по мір но-хо лод ний, ха рак-
тери зує ться се ред ньо річ ною тем пера ту рою 6,3° С 
(се ред ня t° січ ня — 3° С), сума ак тив них тем пера-
тур (>10° С) — 1800—1900° С, річ на кіль кість опа-
дів — 595 мм, із яких най біль ше (381 мм) випа дає 
у веге та цій ний пері од (кві тень—жов тень), а від-
но шен ня до хо лод ного пе ріо ду — 0,56� Випа рову-
ван ня (ре аль не) тут дося гає 420 (Ведь, 2000) — 440 
(Пару бец, 2010; Рете юм, 2010) мм/рік, а випа рову-
ва ність (мак си маль но мож лива) — 800 мм/рік� 
Отож від но шен ня кіль кості опа дів до цьо го по каз-
ника (595/800) ста но вить 0,74� Це свід чить про по-
суш ли вий клі мат, тоб то іс нує дефі цит зво ло жен ня, 
який під силю єть ся спе цифі кою кар бо нат них по-
рід, що пога но утри му ють воло гу� По каз ник кон-
ти нен таль ності до рів нює 135,5 %, що в рів нин ній 
час тині Укра їни від пові дає пів ден ному Лісосте пу, а 
по каз ник ом бро режи му — 205, що від пові дає цен т-
раль ній час тині Лісосте по вої зони� 
Та ким чи ном, клі мат Кара бі-яйли зага лом ана ло-
гіч ний клі мату пів ден ної час тини Лісосте пу Укра-
їни� При цьо му важ ли вим є те, що за 110 ро ків 
кіль кість опа дів для яйл зрос ла на 45 мм, хоча, за 
дани ми А�В� Пеню гало ва (1930), на поча ток ХХ ст� 
се ред ньо річ на кіль кість опа дів ста нови ла 491, а те-
пер — 595 мм на рік, і ха рак тер їх ньо го роз поді лу 
ви різ няє ться пев ною цик ліч ністю� Се ред ньо річ на 
тем пера тура за цей пері од зрос ла на 0,5° С� Отже, 
спос тері гає ться гумі диза ція клі мату, про те в ціло-
му його ха рак тери зу ють як семі гу мід ний (Рете юм, 
2010)� У та ких умо вах роз вива ють ся гір ські луч но-
сте пові угру по ван ня, під яки ми фор мую ться чор-
нозе мопо діб ні ґрун ти (Дра ган, 2004)� На від сло-
нен нях кар бона тів трав’яний по крив роз рі дже ний 
(томі ляр ні угру по ван ня), на рів нин них ді лян ках — 
сте пові цено зи, а від’ємні фор ми рель єфу за йма ють 
гір сько-луч ні угру по ван ня� У зни жен нях пів ден-
ної під вище ної час тини яйли на пів ніч них схи лах 
фор мую ться маси ви гра бо вих лі сів� Та ким чи ном, 
у ме жах ланд шаф ту Кара бі-яйли мож на виді лити 
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три типи мезо ком біна цій, що змі ню ють одна одну 
в на прям ку з пів ніч ного захо ду на пів ден ний схід� 
Кож на з них, у свою чер гу, ха рак тери зує ться пев-
ним ти пом мік ро ком біна цій, у ме жах яких рос лин-
ний по крив змі нює ться від томі ля рів на від сло нен-
нях до сте по вих луч них угру по вань�

Мето дика до слі джень

По льо ві мето ди. З ме тою вив чен ня зако но-
мір ностей дифе рен ціа ції рос лин ного по кри ву 
24—27�06�1980 було за кла дено про філь від сере-
дини яйли (44°893;Е 34°482) до її пів ден ного краю 
(44°837; Е 34°528), з пів ніч ного захо ду на пів ден ний 
схід зав дов жки 5 км� Він охо пив кови лові сте пи з 
Stipa tirsa Steven, які за йма ють тут вели кі пло щі, але 
внас лі док по мір ного випа сан ня і залі сен ня сут тєво 
ско роти лися� На про філі ре пре зен това но ос нов ні 
типи угру по вань — як при род них, так і пору ше-
них, а та кож штуч ні со сно ві по сад ки� Орі єнти рами 
для про філю слу гува ли коло дязь і ви шка� Ру хаю-
чись від по від но до ви бра ного ази муту, від мі ряю чи 
від далі ру лет ками, ми по зна чали змі ну домі ную чих 
ви дів, кру тиз ну схи лів, вихо ди кам’янистих по рід, 
що ві доб ража лося на мілі мет рово му папе рі� Пара-
лель но вико нува ли гео бота ніч ні опи си рос лин-
ності на ді лян ках 10×10 м� Усьо го зроб лено бли зько 
100 гео бота ніч них опи сів, що ре пре зен ту ють різ ні 
типи угру по вань�

Каме раль ні мето ди. Гео бота ніч ні опи си ми вве-
ли до бази да них TURBOVEG 2�90 із по даль шою 
їх об роб кою у про гра мі DJUICE 7�0� Для того, щоб 
ре зуль тати фіто інди ка ції були дос то вір ніши ми, 
здій сни ли регу льо вану стра тифі ка цію у про гра мі 
JUICE (Tychy, 2002) із від бо ром опи сів на осно-
ві обра хун ку Евк лідо вої відста ні� Та ким чи ном, 
нами отри мано по 40 опи сів кож ного сою зу, які 
вико ристо вува лися в по даль шому ана лізі� Кіль кіс-
ні по каз ники бага тьох фак то рів, що ві доб ража ють 
еко ло гіч ну орга ніза цію струк тури еко систем, їхню 
різ нома ніт ність і ха рак тер дифе рен ціа ції, оці нюва-
ли на осно ві рос лин ного по кри ву, який є їх інте-
граль ним інди като ром� З ме тою та кої оцін ки вико-
ристо вува ли мето дику син фіто інди ка ції та низ ку 
ін ших мето дів�

Баль ну оцін ку опи сів за еко ло гіч ними фак-
тора ми здій сне но за допо мо гою еко ло гіч них шкал 
Я�П� Діду ха (Didukh, 2011) у про гра мі JUICE� Для 
вияв лен ня зако но мір ностей роз ташу ван ня угру по-
вань у бага тови мір ному просто рі еко ло гіч них фак-
то рів ско риста лися мето дом DCA-орди на ції (Hill, 

Gauch, 1980) за допо мо гою про гра ми R-project 
(Venables et al�, 2011)� Амп літу ди й опти муми сою-
зів рос лин ності за кож ним із 12-ти еко ло гіч них 
фак то рів роз рахо вува ли у про гра мі Statistica 7�0 і 
ві доб ража ли у ви гля ді ста тистич них гра фі ків «Box-
Whiskers»: точ ка сим волі зує се ред нє зна чен ня, 
«box» ок рес лює по мил ку се ред ньої, а «whiskers» — 
межі стан дарт ного від хи лен ня щодо се ред ньо го 
зна чен ня, на осно ві яких були вилу чені екст ре-
маль ні зна чен ня фак то рів� Кластер ний ана ліз фак-
то рів і син так со нів та кож вико нува ли у про гра мі 
Statistica 7�0 (StatSoft, 2005), із вико ристан ням Евк-
лідо вої відста ні та гру пу ван ня за мето дом Вар да й 
оди нар ного зв’язку на осно ві коре ля цій них мат-
риць� 

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

Рос лин ні угру по ван ня Кара бі-яйли нале жать до 
чоти рьох кла сів, що ві доб раже но у про поно ва ній 
син так соно міч ній схе мі�

Molinio-Arrhenatheretea R�Tx� 1937
Arrhenatheretalia Pawl� 1928
Trifolio  (pratensis)-Brizion  elatioris Didukh et 

Kuzemko 2009
Trifolio  (pratensis)-Brizetum  elatioris Didukh et 

Kuzemko 2009
Helictotricho (compressi)-Bistortion officinalis Didukh 

et Kuzemko 2009 
Helictotricho  (compressi)-Bistortetum  officinalis 

Didukh et Kuzemko 2009
Festuco-Brometea Br-Bl� et Tx� 1943
Festucetalia valesiacae Br-Bl� et Tx� 1943
Adonidi-Stipion tirsae Didukh 1983
Adonidi-Stipetum tirsae Didukh 1983
Carici humilis-Androsacion Didukh 1983
Potentilletum depressae Didukh 1983
Asplenietea trichomanis Oberd� 1977
Asplenion rutae-murariae Oberd� et al� 1967
Querco-Fagetea Br�-Bl� et Vlieger in Vlieger 1937
Fagetalia sylvaticae Pawl� 1928
Lasero trilobi-Carpinetum betuli Didukh 1996
Як видно зі схеми, ландшафт Карабі-яйли не ви-

різ няє ться вели ким різ нома ніт тям біо то пів, хоча 
їх ній роз по діл до сить стро ка тий� Тут від сут ні вод-
ні, бо лот ні біо топи, а най воло гіши ми є луки� Спе-
цифі ка лу ків поля гає в тому, що вони тра п ляю ться 
у ви гля ді фраг мен тів по дни щах і схи лах карсто вих 
вирв, діа мет ром кіль ка де сят ків мет рів� Їхнє роз-
маїт тя зво дить ся до двох асо ціа цій, що нале жать до 
різ них сою зів� Угру по ван ня ас� Trifolio  (pratensis)- 
Brizetum  elatioris за йма ють по глиб лені дни ща ба-
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лок та вирв із по туж ні шим чор нозе мопо діб ним 
ґрун том і ха рак тери зую ться домі ну ван ням типо-
вих луч них зла ків Festuca pratensis, Poa pratensis L�, 
Dactylis glomerata� Мож на вва жати, що це пост лісо ві 
луки, бо в скла ді фло ри тут наяв ні лісо ві та від сут-
ні луч но-сте пові види� Угру по ван ня ас� Helictotricho 
(compressi)-Bistortetum  officinalis за йма ють як дни-
ща, так і схи ли ба лок і міс тять, ок рім на зва них 
луч них, що втра ча ють домі нант ну роль, луч но-сте-
пові й уз ліс ні види, які пере важа ють: Brachypodium 
pinnatum (L�) P� Beauv�, Geranium sanguineum L�, Poa 
angustifolia L�, Trifolium medium L�, Filipendula vulgaris 
Moench тощо� Ха рак тер ними вида ми для лу ків є 
Ranunculus  polyanthemos  L�,  Betonica  officinalis  L�, 
Stellaria  graminea L�, види роду Achillea  L� (Ді дух, 
Ку зем ко, 2009)� 

Типо ві для яйли сте пові угру по ван ня від но сять 
до сою зу Adonidi-Stipion  tirsae, їх об’єднали в одну 
асо ціа цію Adonidi-Stipetum tirsae� Про те, як пока зує 
де таль ні ший ана ліз, її слід роз діли ти на дві і виок-
реми ти ще одну асо ціа цію, умов но на зва ну нами 
Trifolio montanae-Stipetum tirsae nom, prov�, що за ймає 
про між не поло жен ня між лука ми та сте пами� Вона 
представ лена дво ма вірі анта ми: var� Alchemilla jailae 
(дифе рен цій ні луч ні види Myosotis  lithospermifolia 
(Willd�) Hornem�, Stellaria  graminea), що є пере хід-
ним варі ан том до зга да них луч них цено зів, але від-
різ няє ться від ос тан ніх наяв ністю для сою зу і кла су 
ви дів Festuca rupicola Heuff, Teucrium chamaedrys L�, 
Poa  angustifolia), і влас не типо вий варі ант, в яко му, 
крім Stipa  tirsa,  Festuca  valesiaca  Gaud�,  Filipendula 
vulgaris,  Coronilla  varia  L�,  Koeleria  cristata  (L�) Pers�, 
Adonis vernalis L�, Veronica incana L�, наяв ні Trifolium 
montanum L�, T. medium L�, Carex michelii Host, Phleum 
phleoides (L�) Karst, Lathyrus pannonicus (Jacq�) Garcke, 
Pyrethrum  corymbosum  (L�) Scop� Ці угру по ван ня 
нага ду ють луч ні сте пи рів нин ного сою зу Cirsio-
Brachypodion pinnati Hadač et Klika ex Klika 1951� 

Типо ві сте пові угру по ван ня Кара бі-яйли ана ло-
гіч ні та ким пів ден ного Лісосте пу, де домі нує луч-
но-сте пова Stipa tirsa і наяв ні типо ві види сте пово-
го різ но трав’я, вони нале жать до асо ціа ції Adonidi-
Stipetum  tirsae� Домі нан тами висту па ють Stipa 
tirsa,  Festuca  rupicola, а з різ но трав’я — Filipendula 
vulgaris, яка в сухі ших цено зах втра чає домі нант-
ну роль� Слід за зна чити, що крім типо вих угру по-
вань, ло каль но тра п ляю ться де гра дова ні під впли-
вом випа су ді лян ки, в яких пере ва жає Artemisia 
austriaca Jacq�, а в міс цях збо їв — Scleranthus annuus 
L� (Шeляг-Со сон ко, Ді дух, 1978), од нак на дано-

му про філі вони не представ лені� У скла ді цієї асо-
ціа ції теж ви різ няю ться два варі анти� Це типо вий 
(4), в яко му діаг ностич ними вида ми є: Stipa  tirsa, 
Adonis vernalis L�, Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge, 
Paeonia  tenuifolia  L�,  Trifolium  alpestre  L�,  Hieracium 
bauhiniflorum  (Nägeli et Peter) Üksip,  Poterium 
polygamum Waldst� ex Kit�, Veronica incana L�, Plantago 
lanceolata  L�,  Galium  verum  L�,  Trinia  glauca  (L�) 
Dumort�,  Filipendula  vulgaris,  Leontodon  asperus 
(Waldst� et Kit�), Bunium ferulaceum Smith, Cerastium 
biebersteinii  DC�,  Cruciata  taurica  (Pall� ex Willd�), 
Linum  euxinum  Juz�,  Onobrychis  jailae  Czernova. Ці 
угру по ван ня роз вива ють ся на чор нозе мопо діб них 
ґрун тах у сухі ших умо вах, аніж цено зи попе ред-
ньої асо ціа ції� Дру гий варі ант (4a) ха рак тери зує-
ться cпівдомінуванням ви дів кар бо нат них від сло-
нень Helianthemum stevenii Rupr� ex Juz� et Pozdeeva, 
Thymus dzevanovskyi Klokov et Des�-Shost�, Teucrium 
chamaedrys  L�,  Bromopsis  cappadocica  (Boiss� et 
Balansa) Holub і змен шен ням ролі Stipa tirsa� 

У міру збіль шен ня вихо дів кар бо нат них по рід 
зростає домі ную ча роль Bromopsis  cappadocica, а 
на від сло нен нях хаме фі тів — Thymus  dzevanovskyi, 
Th. tauricus Klokov et Des�-Shost�, Teucrium polium L�, 
Helianthemum  stevenii� На щіль них вап ня ках фор-
мую ться пля ми з Koeleria lobata (M� Bieb�) Roem� et 
Schult�, а на рих лих пору ше них улам ках роз рос таю-
ться Sideritis  taurica  Steph� ex Willd� та Vincetoxicum 
laxum (Bartl�) Gren� et Godr� Діаг ностич ними вида-
ми цих угру по вань є Paeonia  tenuifolia,  Veronica 
taurica  Willd�,  Scorzonera  crispa  M.  Bieb�,  Cruciata 
taurica� Ці угру по ван ня, які ми роз гля дає мо в скла-
ді сою зу Carici humilis-Androsacion, за слу гову ють на 
виді лен ня в окре му асо ціа цію, умов но на зва ну тут 
Teucrio polii-Koelerietum lobatae�

У пів ден ній під вище ній час тині Кара бі-яйли 
(вище 1000 м н� р� м�) на пів ніч них схи лах поши рені 
угру по ван ня ас� Potentilletum depressae� Тут домі ну-
ють Carex  humilis і Тhymus  tauricus, од нак, на від-
міну від типо вих за хід них яйл, від сут ні такі види, 
як Androsace  taurica Ovcz�, Draba cuspdata M� Bieb�, 
Elytrigia strigosa (M� Bieb�) Nevski, Iberis saxatilis L�

На кру тих від сло нен нях наяв ні фло ристич-
но збід нені угру по ван ня, представ лені сою зом 
Asplenienion  ruta-muraria  (Asplenium  ruta-muraria L�, 
A. trichomanes L�, Potentilla geoides M �Bieb�, Cystopteris 
fragilis (L�) Bernh�).

Неве ликі кур тини Carpinus  betulus умов но мож на 
від нести до асо ціа ції Lasero  trilobi-Carpinetum  betuli, 
(Mercurialis  perennis  L�,  Primula  acaulis  (L�) L�,  Arum 
elongatum Steven, Galium odoratum (L�) Scop�, Euphorbia 
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amygdaloides  L�), про те їх ній фло ристич ний склад 
збід не ний і чима ло ха рак тер них ви дів від сут ні�

Кла сифі ка цій на схе ма та фло ристич ний ана ліз 
рос лин них угру по вань, роз рахо вані по каз ники го-
лов них еко фак то рів дали змо гу виді лити сім біо то-
пів п’ятого іє рар хіч ного рів ня, два з яких представ-
лені ще й варі анта ми (шос тий рі вень)�

E1�2�51 {1} Пі сля лісо ві гір ські луки (Trifolio 
pratensis-Brizion elatioris)

Е1�252 {2} Гір сько-луч ні угру по ван ня в карсто-
вих ви рвах яйли (Helictotrichon  compressi-Bistortion 
officinalis)

Е2�1411 {5} Біо топи щіль но- та рих ло дер нин них 
луч но-сте по вих угру по вань (Carex humilis, Bromopsis 
cappadocica) на мало по туж них, пога но роз вину тих 
чор нозе мопо діб них ґрун тах висо ких яйл Кри му 

E2142 Біо топи зла ко вих мезо ксе ро фіт них і ксе-
ро фіт них угру по вань Гір сько го Кри му

Е2�1422 {3} Біо топи зла ково-тип чако вих мезо-
ксе ро фіт них луч но-сте по вих угру по вань (Festuca 
rupicola,  Koeleria  cristata,  Filipendula  vulgaris,  Poa 
angustifolia, Phleum phleoides (L�) H� Karst�, Alopecurus 
vaginatus (Willd�) Pall� ex Kunth) на роз вину тих чор-
нозе мопо діб них ґрун тах� (Варі ант 3а — Stipa tirsa не 
домі нує)

Е2�1421{4} Біо топи дер нин них ксе ро фіт них тип-
чако во-кови ло вих сте пів (Stipa tirsa, Festuca rupicola, 
Teucrium chamaedrys, Helianthemum stevenii) на чор-
нозе мопо діб них ґрун тах різ ного сту пеня роз ви тку 
ни зьких яйл Кри му� (Варі ант 4а — спів домі ну ють 
Неlianthemum  stevenii,  Anthyllis  biebersteiniana  Popl�, 
Teucrium  chamaedrys,  a  Filipendula  vulgaris втра чає 
домі нант ну роль)�

F4�322 {6} Біо топи зла ково-ча гар нич ко вих луч-
но-сте по вих угру по вань (Helianthemum  stevenii, 
Thymus dzevanovskyi, Bromopsis cappadocica, Koeleria 
lobata) яйл на від сло нен нях кар бона тів 

G1�235 {7} Гра бові ліси Гір сько го Кри му (Lasero 
trilobi-Carpinetum betuli) 

Н2�1133 Ос віт лені хаз мо фіт ні угру по ван ня гір-
сько го поя су Asplenion rutae-murariae 

І4�112 Штуч ні по сад ки со сни на яйлі 
Ха рак тер роз поді лу цих угру по вань представ-

лено на про філі (рис� 1)� Пер ша час тина про філю — 
зни жена ді лян ка яйли (700—800 м), більш-менш 
похи ла з неве лики ми карсто вими за глиб лен нями, 
дру га ха рак тери зує ться глиб шими карсто вими за-
глиб лен нями, тре тя — за лиш ками при род них лі-
сів із Carpinus betulus L� і під ви щен нями на пів дні з 
Carex humilis Leyss� Ці час тини мо жуть роз гля дати-
ся як три типи фіто цено хор, кож на з яких ха рак-
тери зує ться від по від ним поєд нан ням син так со нів 

у ме жах змі ни рель єфу� Зако но мір ні змі ни одно го 
син так сона на ін ший на не знач ній від далі (фіто-
цено мери) обу мов лені дією одно го чи кіль кох еко-
фак то рів у ме жах да ної фіто цено хори� Вони фор му-
ють еко ло гіч ні ряди, а їх ній на бір (змі на) для трьох 
на зва них фіто цено хор, тоб то в ме жах яй лин сько го 
ланд шаф ту, ви зна чає ться як мезо ком біна ція� Еко-
ло гіч ні ряди і мезо ком біна ції ми роз гля дає мо як 
кате го рії фіто цено мер (Ди дух, 1995), отож оха рак-
тери зує мо їх де таль ніше�

Пер ша фіто цено хора представ лена зни жени-
ми, злег ка хви лясти ми ді лян ками, де в міс цях із 
роз вине ним ґрун том фор мую ться угру по ван ня з 
домі ну ван ням Festuca rupicola Heuff�, Stipa tirsa, а на 
неви со ких кам’янистих під ви щен нях чи схи лах — 
Helianthemum stevenii Rupr� ex Juz� et Podz�, Thymus 
dzevanovskyi Klokov et Des�-Shost�, до яких із зла ків 
домі шує ться Bromopsis  cappadocica  (Boiss et Bal�) 
Holub� У карсто вих за глиб лен нях (>10 м, діа мет-
ром до 40 м) фор мую ться луч ні угру по ван ня Festuca 
pratensis Huds�, Filipendula vulgaris Moench, Dactylis 
glomerata  L�,  Alchemilla  jailae  Juz�,  Poa  angustifolia 
L�, по пери фе рії яких від зна чені за рос ті з Geranium 
sanguineum L� У цих міс цях простя гаю ться лісо по-
сад ки Pinus  pallasiana D� Don� Че рез 1700 м спос-
тері гає ться під ви щен ня рель єфу і різ кіша його 
дифе рен ціа ція, що ви зна чає особ ливості дру гої 
фіто цено хори� Тут ді лян ки кови ло вих та кост-
рице вих сте пів тра п ляю ться у ви гля ді не знач них 
фраг мен тів (до 20 м), на пів ніч них кру тих схи лах 
домі нує Carex  humulis, Helianthemum  chamaecistus 
Mill�, Thymus  dzevanovskyi, Bromopsis  cappadocica, 
на пів ден них — Helianthemum  stevenii, Teucrium 
jailae  Juz�, а в за глиб лен нях — Festuca  pratensis, 
Filipendula  vulgaris, Dactylis  glomerata  L�, Alchemilla 
jailae, Poa angustifolia, Geranium sanguineum� На пів-
день від зна ка (тре тя фіто цено хора) рель єф ха рак-
тери зує ться біль шою дифе рен ціа цією, наяв ністю 
карсто вих зни жень� Пре валю ють угру по ван ня з 
Bromopsis cappadocica, тип чако во-кови лові угру по-
ван ня дуже ско рочу ють ся, у зни жен нях рель єфу — 
луч ні угру по ван ня із Poa  angustifolia, Brachypodium 
pinnatum  (L�) P� Beauv�, Geranium  sanguineum.  На 
пів ніч них схи лах є за лиш ки при род них лі сів із 
Carpinus  betulus з участю в трав’яному по кри ві 
Mercurialis  perennis� Нато мість, че рез 1800 м, зно-
ву спос тері гає ться під ви щен ня рель єфу (800 м до 
обри ву), на пів ніч них схи лах з’являється Carex 
humilis, на вер шині і на пів ден них схи лах — Thymus 
tauricus Klokov et Des�-Shost�, а най біль шу роль віді-
грає Helianthemum stevenii. 
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Ра зом з тим, для ві доб ра жен ня еко ло гіч ної 
дифе рен ціа ції цено зів пока зані зна чен ня про від-
них еко ло гіч них фак то рів� Як вид но з гра фі ків, 
гра ді єнт їх ньої змі ни не знач ний, дово лі обме же-
ний, хоча час тота коли ван ня дуже висо ка� Най ви-
щий рі вень коли ван ня ма ють по каз ники кар бо нат-
ності (4,6 бала, 35 % шка ли), вмісту міне раль ного 
азо ту (3,3 бала, 30 % шка ли) та воло гості ґрун ту (4,9 
бала, 21 % шка ли)� Зро зумі ло, що в умо вах атмо-
сфер ного жив лен ня, одна ко вої гео ло гіч ної будо ви 
такі по каз ники зу мов люю ться особ ливостя ми мік-
ро рель єфу, що ви зна чає ха рак тер ґрун тоут во рен ня 
та по туж ність нако пи чен ня ґрун тів� Зага лом мож-
на конста тува ти, що еко ло гіч на амп літу да біо то пів 
яйл дово лі ву зька, але між змі ною їх ніх по каз ни ків 
сто сов но окре мих фак то рів спос тері гає ться за леж-
ність (рис� 2)� Як пра вило, ця за леж ність вияв ляє-
ться у під ви щен ні (або зни жен ні) по каз ни ків еко-

фак то рів від луч них, що фор мую ться по дни щах 
вирв, до кам’янистих на вер шині гре бе нів біо то пів� 
Різ ко від мін ними по каз ника ми ви різ няю ться ліси� 
Ха рак тер за леж ності між фак тора ми ві доб раже но 
на орди на цій них мат ри цях (рис� 3)� Як вид но з ри-
сун ків, пря молі ній на за леж ність спос тері гає ться 
між змі ною Hd/Ae, Hd/Nt, Sl/Rc, Ca/Rc, Ca/Sl, 
Nt/Ае, обер нено лі ній на — між Hd/Rc, Hd/Ca, 
Hd/Sl, Rc/Nt, Rc/Ae, Sl/Ae, Ca/Nt, Ca/Ae, Nt/Cr, 
Ae/Cr тощо� Такі зв’язки свід чать про взає моза леж-
ність між змі ною еда фіч них фак то рів� Нато мість із 
клі ма тич них лише кріо ре жим, пов’язаний із зимо-
вими тем пера тура ми, запа сами сні гово го по кри ву, 
впли ває на ха рак тер дифе рен ціа ції біо то пів� Інші 
чин ники не менш важ ливі, ос кіль ки, як вид но з 
орди на цій них мат риць, зони пере крит тя між біо-
топа ми до сить не знач ні, од нак їх слід роз гля дати 
як самостій ні, що не пов’язані зі змі ною по каз ни-
ків реш ти фак то рів�

а

Рис� 1� Еколого-ценотичний профіль Карабі-яйли: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7 — типи біотопів
Fig� 1� Ecological phytocoenotic profile of Karabi-yaila: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7 — biotope types
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а) б)

в) г)

д) е)

Рис� 2� Амплітуди й оптимуми біотопів Карабі-яйли за екологічними факторами: а) Hd, б) fH, в) Rc, г) Sl, д) Ca, е) Nt

Fig� 2� Optima and ranges of ecological factors values of Karabi-yaila biotopes: а) Hd, б) fH, в) Rc, г) Sl, д) Ca, е) Nt
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є) ж)

з) и)

і) к)

Рис� 2� (продовження) Амплітуди й оптимуми біотопів Карабі-яйли за екологічними факторами: є) Ae, ж) Tm, з) Om, и) Kn, 
і) Cr, к) Lc

Fig� 2� Optima and ranges of ecological factors values of Karabi-yaila biotopes: є) Ae, ж) Tm, з) Om, и) Kn, і) Cr, к) Lc
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а) б)

в) г)

д) е)

Рис� 3� Ординаційні матриці розподілу біотопів за едафічними та кліматичними факторами: Hd/Rc (а), Hd/Ca (б), Hd/Nt (в), 
Rc/Sl (г), Rc/Ca (д), Rc/Nt (е)

Fig� 3� Ordination matrices on biotopes differentiation related to edaphic and climatic factors: Hd/Rc (а), Hd/Ca (б), Hd/Nt (в), 
Rc/Sl (г), Rc/Ca (д), Rc/Nt (е)
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Рис� 3� (продовження) Ординаційні матриці розподілу біотопів за едафічними та кліматичними факторами: Rc/Ae (є),  
Sl/Ae (ж), Ca/Tm (з), Nt/Ae (и), Nt/Cr (і), Kn/Om (к)

Fig� 3� Ordination matrices on biotopes differentiation related to edaphic and climatic factors: Rc/Ae (є), Sl/Ae (ж), Ca/Tm (з),  
Nt/Ae (и), Nt/Cr (і), Kn/Om (к)

є) ж)

з) и)

і) к)
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Куму ля тив ний ефект впли ву еко ло гіч них фак то-
рів на дифе рен ціа цію біо то пів ві доб раже но на рис� 
4, де доб ре вид но ха рак тер по діб ності та від мін ності 
між ними� Від мін ність між кла сами цено зів про-
явля єть ся на рів ні по каз ника 0,5 Евк лідо вої дис-
тан ції, а по ряд ків — 0,2� Та кий ме тод та кож пока-
зав взає моза леж ність між фак тора ми, що роз діле ні 
на дві вели кі гру пи (рис� 5)� З одно го боку, це воло-
гість і ба гатство ґрун тів (Hd, Ae, Nt, Om, Fh, Кn), а 
з дру гого — їх ній хі міч ний склад (Rc, Ca, Sl, Lc, Tm, 
Cr)� Клі ма тич ні фак тори роз поді лили ся так: кон-
ти нен таль ність й ом бро ре жим, пов’язані з кіль-
кістю та роз поді лом опа дів, їх випа рову ваністю, 
коре лю ють із гід роло гіч ними ха рак теристи ками 
(воло гістю) ґрун ту, а тер міч ні фак тори (тер мо- й 
кріо ре жим) — з хі міч ними власти востя ми ґрун ту� 
Це до сить важ ливо в ас пек ті про гно зу ван ня мож-
ливо го роз ви тку рос лин ності під впли вом по тен-
цій них клі ма тич них змін�

Ре зуль тую чу взає моза леж ність між змі ною еко-
фак то рів та біо то пів ві доб раже но на осно ві побу-
дови DCA-орди на цій ної три ви мір ної мат риці 
РІ —ана лізу (рис� 6)� З ри сун ка вид но дифе рен цію-
валь ну роль DCA1, пов’язану з фак тора ми зво ло-
жен ня ґрун тів, які впли ва ють на роз по діл луч них 
та сте по вих біо то пів� З пере ходом від сте по вих до 
хаме фіт них кар бо нат них біо то пів про від ну дифе-
рен цію валь ну роль почи на ють віді гра вати хі міч ні 
власти вості ґрун тів (со льо вий, ки слот ний, кар-
бо нат ний режи ми), пов’язані зі змі ною тер мо- та 
кріо режи му� Вод но час бачи мо, що всі біо топи роз-

поді лили ся на три гру пи: 1, 2 — луч ні, доб ре ізо-
льо вані, 3, 4 та їхні варі анти — сте пові, 5, 6 — угру-
по ван ня від сло нень (вклю чаю чи Сarex humilis), які 
за слу гову ють на виок рем лен ня на вищо му син так-
соно міч ному рів ні, при найм ні, по ряд ку�

Ви снов ки

Спе цифі кою біо то пів Кара бі-яйли є їхня неве лика 
різ нома ніт ність (10 ти пів і варі ан тів) і вод но час 
дуже стро ка тий роз по діл, зу мов ле ний ха рак те ром 

Рис� 4� Ден дро гра ма по діб ності біо то пів Кара бі-яйли за ре-
зуль тата ми фіто інди ка ції (ме тод оди нар ного зв’язку, Евк-
лідо ві відста ні)

Fig� 4� Claster analysis tree based on synphytoindication data 
of Karabi-yaila biotopes (single linkage method, Euclidean 
distances)

Рис� 5� Ден дро гра ма по діб ності еко ло гіч них фак то рів за 
ре зуль тата ми кластер ного ана лізу (ме тод Вар да, Евк лідо ві 
відста ні)

Fig� 5� Claster analysis tree made on the base of ecological factors 
values (Ward’s method, Euclidean distances)

Рис� 6� Результати DCA-ординації біотопів Карабі-яйли

Fig� 6� Differentiation of Karabi-yaila biotopes based on DCA-
ordination
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рель єфу та карсто вими про цеса ми� При род ний 
рос лин ний по крив охо п лює шість асо ціа цій, що 
нале жать до 4 кла сів і представ лені лука ми, луч-
ними та пет ро фіт ними сте пами, томі ляра ми, на-
скель ними від сло нен нями і фраг мен тами лі сів� 
На осно ві мето дики син фіто інди ка ції вста нов-
лено межі дифе рен ціа ції по каз ни ків 12-ти про-
від них еко фак то рів та ха рак тер взає моза леж ності 
їх ніх змін� З’ясована пря молі ній на коре ля ція між 
воло гістю, аера цією ґрун ту і вмістом у ньо му ніт-
роге на, а та кож ки слот ністю, со льо вим режи мом 
і кон цен тра цією кар бона тів� Зво рот нолі ній на за-
леж ність спос тері гає ться між хі міч ними власти-
востя ми ґрун ту та його воло гістю і кріо режи мом� 
На осно ві ана лізу коре ля тив них зв’язків дове дено, 
що тер мо фак тори (тер мо- й кріо ре жим) най тіс-
ніше пов’язані з хі міч ними власти востя ми ґрун ту, 
а ті, що зале жать від кіль кості опа дів (ом бро ре жим 
і кон ти нен таль ність) — з воло гістю ґрун ту, змін-
ністю зво ло жен ня й аера цією� 

Отри мані дані свід чать, що само роз ви ток рос-
лин ності в на прям ку утво рен ня стій ких цено зів, 
злу го він ня, за дер нін ня за без пе чує фор му ван ня 
по туж ні ших ґрун тів, збіль шен ня їх ньої воло гості, 
вмісту ніт роге на� Все це спо віль нює еро зій ні про-
цеси, про ти діє роз ви тку карсту, по ліп шує вод ний 
ре жим, ста білі зує еко ло гіч ну рів нова гу� Тому штуч-
не залі сен ня крим ських яйл со сною вва жає мо 
недо ціль ним� 

Ви слов лює мо  подя ку  канд.  біол.  наук  Л.П.  Вака-
рен ко  за  нада ні  гео бота ніч ні  опи си  та  спі впрацю  у 
скла дан ні гео бота ніч них про фі лів Кара бі-яйли.
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ЭКО ЛОГИ ЧЕ СКАЯ ДИФ ФЕ РЕН ЦИА ЦИЯ БИО ТО ПОВ 
КАРА БИ-ЯЙЛЫ (ГОР НЫЙ КРЫМ)

Разработана классификация биотопов Караби-яйлы 
на основе синтаксономии растительного покрова и 
исследовано их распределение� При незначительном 
разнообразии (10 типов и вари ан тов) наблюдается их силь-
ная из мен чи вость, обусловленная изменениями рельефа и 
карстовыми процессами� Дана фитоиндикационная оценка 
экофакторов, установлен характер корреляции между 
ними и изменением биотопов на основе методов прямой 
и не пря мой (DCA-analysis) ординаций, экологического 
профилирования� Показано, что континентальность и 
омброрежим связанны с количеством, распределением 
осадков и коррелируют с гидрорежимом, аэрацией почвы, 
а термо-криорежимы влияют на химические свойства почв� 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Кара би-яйла, Гор ный Крым, био топы, 
рас ти тель ность,  эко логи че ская  диф фе рен циа ция,  син фито-
инди ка ция.

Ya.P. Didukh, U.M. Sokolenko
M�G� Kholody Institute of Botany, National Academy of Sciences 
of Ukraine, Kyiv 

ECOLOGICAL DIFFERENTIATION OF THE BIOTOPES 
OF KARABI-YAILA (CRIMEAN MOUNTAINS)

Biotope classification of Karabi-yaila based on syntaxonomy 
of vegetation cover was developed; ecological differentiation of 
the investigated biotopes was made� Biotopes amount to only 
10  types and variants but have high variability due to changes 
in topography and karst processes� The synphytoindication of 
ecological factors, their correlation and correspondence with 
biotope types are presented� This was made with the help of direct 
and indirect (DCA-analysis) ordination, as well as environmental 
profiling methods� Thus, it is shown that the continental climate 
and humidity climate are related to the amount and distribution 
of rainfall and correlate with hydroregime and soil aeration, 
while thermal and cryoclimate have an effect on the chemical 
properties of soils�

K e y  w o r d s: Karabi-jaila, Crimean Mountains, biotopes (habitats), 
vegetation, ecological differentiation, synphytoindication.
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Вступ 

Згід но з Резо люці єю ООН, ухва ле ною в Ріо-де-
Жаней ро (1992), одні єю з клю чо вих про блем су-
час ності є збе ре жен ня біо різ нома ніт ності на різ них 
рів нях орга ніза ції, зок рема фіто цено тич ному, що 
пе ред ба чає оцін ку син так со нів, яка ґрун тує ться на 
їх ній кла сифі ка ції� Така кла сифі ка ція ві доб ра жає 
якіс ну та кіль кіс ну від мін ність між син так сона ми 
на осно ві видо вої чи цено тич ної по діб ності, але 
про бле ма поля гає і в тому, щоб оці нити не лише 
їхню внут ріш ню від мін ність, а й еко ло гіч ну спе-
цифі ку — за леж ність від впли ву зов ніш ніх фак то-
рів, які, влас не, і ви зна ча ють ха рак тер тако го роз-
поді лу� 

Од ним із ефек тив них спо со бів та кої оцін ки є 
мето дика син фіто інди ка ції, що ґрун тує ться на спе-
цифі ці еко ло гіч них амп лі туд ви дів з ура ху ван ням 
їх ньої цено тич ної зна чущості сто сов но різ них еко-
ло гіч них фак то рів� Ефек тив ність цієї опе ра ції ви-
зна чає ться тим, що вона дає мож ли вість без особ-
ли вих за трат отри мати пот ріб ну ін фор ма цію, охо-
пити все різ нома ніт тя син так со нів і ві доб рази ти їх-
ній куму ля тив ний ефект за кіль ка ро ків� Нато мість 
пря мими вимі рами отри му ють по каз ники лише 
за пев ний ко рот кий мо мент часу, який не впли ває 
на струк туру цено зу, ос кіль ки реак ція ос тан ньо го 
на зов ніш ню дію від бува єть ся з пев ним за піз нен-
ням і не від дзер ка лює ефект зов ніш ніх чин ни ків� 
Ре зуль тати та ких до слі джень засто сову ють ся і для 
шир шого по рів няль ного ана лізу оцін ки од них ти-
пів угру по вань сто сов но ін ших, що важ ливо для 
розу мін ня їх ньо го міс ця в сис темі орга ніза ції рос-
лин ного по кри ву пев них ланд шаф тів чи ре гіо нів 
(Ді дух, 2012)� Особ ливо акту аль но це для луч ної 
рос лин ності, яка є вто рин ною і сфор мува лася на 

міс ці лі сів під впли вом випа сан ня та сіно ко сін ня� 
Од нак у ре зуль таті знач ної три валості цьо го про-
цесу сфор мува лася від по від на струк тура луч них 
дина міч них еко систем, доб ре адап това на до впли-
ву зов ніш ніх ан тро по ген них фак то рів, яка чут ливо 
реа гує на їхню змі ну� Від так до слі джен ня їх ньої 
еко ло гіч ної спе цифі ки є до сить акту аль ними� 

Ме тою на шої робо ти була син фіто інди ка цій на 
оцін ка син так со нів луч ної рос лин ності По ліс ся та 
Лісосте пу Укра їни і за її ре зуль тата ми — вияв лен ня 
про від них еко ло гіч них фак то рів, які впли ва ють на 
дифе рен ціа цію тако го типу рос лин ності�

Мате ріа ли та мето ди до слі джень

Мате ріа лами для до слі джен ня слу гува ли 2096 гео-
бота ніч них опи сів луч ної рос лин ності з бази да них 
«Ukrainian Grasslands Database», за реєстро ва ної в 
Global Index of Vegetation-Plot Databases з ко дом 
EU-UA-001 (Kuzemko, 2012), які в ході кла сифі-
ка ції ми від нес ли до кла су Molinio-Arrhenatheretea� 
Ос нов ною син так соно міч ною кате горі єю для здій-
снен ня фіто інди ка цій ної оцін ки було обра но союз, 
що, на від міну від асо ціа ції, ха рак тери зує ться якіс-
ними еко ло гіч ними від мін ностя ми, як пра вило, 
по кіль кох фак то рах� У скла ді кла су Molinio-Ar-
rhenatheretea за при йня тою у Євро пі кла сифі каці-
єю, в ме жах По ліс ся та Лісосте пу Укра їни виді лено 
дев’ять сою зів, представ ле них різ ною кіль кістю 
опи сів — від 42 до 606 (Ку зем ко, 2012)� Для того, 
щоб ре зуль тати фіто інди ка ції були дос то вір ніши-
ми, ми здій сни ли регу льо вану стра тифі ка цію у 
про гра мі JUICE (Tùchy, 2002), з від бо ром опи сів 
на осно ві обра хун ку Евк лідо вої відста ні� Та ким 
чи ном, ми отри мали по 40 опи сів кож ного сою зу, 
які вико ристо вува ли в по даль шому ана лізі� Баль-
ну оцін ку опи сів за еко ло гіч ними фак тора ми здій-
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сне но за допо мо гою еко ло гіч них шкал Я�П� Діду ха 
(Didukh, 2011) у про гра мі JUICE� Усьо го про ана-
лізо вано 12 фак то рів — гід роре жим (Hd), змін ність 
зво ло жен ня (fH), ки слот ність ґрун ту (Rc), со льо-
вий ре жим ґрун ту (Sl), вміст кар бона тів у ґрун ті 
(Ca), вміст спо лук азо ту в ґрун ті (Nt), аера ція ґрун ту 
(Ae), тер море жим (Tm), ом бро ре жим (Om), кон ти-
нен таль ність (Kn), кріо ре жим (Cr), ос віт лен ня (Lc)� 
Для вияв лен ня зако но мір ностей роз ташу ван ня 
угру по вань у бага тови мір ному просто рі еко ло гіч-
них фак то рів вико ристо вува ли ме тод DCA-орди-
на ції (Hill, Gauch, 1980) за допо мо гою про гра ми R-
project (Venables et al�, 2011)� Амп літу ди й опти муми 
сою зів рос лин ності за кож ним з 12-ти еко ло гіч них 
фак то рів роз рахо вува ли у про гра мі Statistica 7�0 
(StatSoft, 2005) і ві доб ража ли за допо мо гою «ящи-
ків з вуса ми»� При цьо му «ящи ки» від пові да ють 
опти муму, «вуса» ві доб ража ють міні мум та мак си-
мум, а се ред ня точ ка — ме діа ну� Кластер ний ана-
ліз фак то рів та син так со нів вико ну вав ся та кож у 
про гра мі Statistica 7�0, з вико ристан ням Евк лідо вої 
відста ні та гру пу ван ня за мето дом Вар да� У про цесі 
кластер ного ана лізу фак то рів дані стан дар тизу-
вали за допо мо гою транс фор ма ції ба лів у від сот ки 
від по від но до роз мір ності шка ли� Для з’ясування 
впли ву окре мих чин ни ків на дифе рен ціа цію син-
так со нів фак тори об’єднували в пари в усіх мож-
ли вих ком біна ціях із по даль шим під ра хун ком кое-
фіці єнта коре ля ції та побу до вою орди на цій них 
діа грам у про гра мі MS Excel�

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

На осно ві син фіто інди ка цій ного ана лізу та по даль-
ших роз ра хун ків вста нов лено, що най шир шою 
амп літу дою ха рак тери зую ться фак тори, пов’язані 
з воло гістю ґрун ту (Ae  —  35,6 % від по від ної шка-
ли; fH — 31,6 %; Hd — 31,3 %), тоб то ця амп літу да 
за ймає бли зько тре тини від по від них шкал� Амп-
літу ди шкал фак то рів, які ха рак тери зу ють хі міч ні 
власти вості ґрун ту, коли ваю ться в ме жах 17—27 % 
(Ca — 27,0 %, Nt — 25,2 %, Sl — 19,3 %, Rс — 16,9 %), 
клі ма тич них фак то рів та ос віт леності до сить ву зькі 
(від по від но 6,3—14,3 % та 9,4 %)� Отож мож на ді-
йти ви снов ку, що саме гід роло гіч ний ре жим най-
біль шою мі рою має ви зна чати дифе рен ціа цію син-
так со нів у ме жах кла су Molinio-Arrhenatheretea� Це 
при пу щен ня зага лом під крі плю єть ся ре зуль тата ми 
DCA-орди на ції, що ві доб ра жає роз по діл сою зів 
у бага тови мір ному просто рі еко ло гіч них фак то-
рів, од нак має пев ні від мін ності (рис� 1)� Ана ліз 

пока зав, що сою зи роз поді лили ся вздовж пер шої 
орди на цій ної осі, яка май же збі гає ться з век тора-
ми воло гості (Hd), аера ції ґрун ту (Ae) та вмісту кар-
бона тів у ґрун ті (Са), від най більш ксе ро фіт них, 
при уро че них до ґрун тів із най ви щою аера цією та 
вмістом кар бона тів Agrostion  vinealis (1) i Trifolion 
montani (2), до най більш гід ро фіт ного з най ниж чою 
аера цією та вмістом кар бона тів Calthion palustris (9)� 
З ри сун ка вид но, що сою зи по ряд ку Galietaliа veri — 
Agrostion  vinealis (1) та Trifolion  montani ха рак тери-
зую ться най вуж чими еко ло гіч ними амп літу дами, 
сою зи по ряд ку Arrhantheretalia — Arrhenatherion 
elatioris (3), Festucion pratensis (4) та Cynosurion cristati 
(5)  — се ред німи, а сою зи по ряд ку Molinietalia — 
Deschampsion  caespitosaе (6), Molinion  cаeruleae (7), 
Alopeсurion  pratensis (8) та Calthion  palustris (9) від-

Рис� 1� Результати DCA-ординації союзів класу Molinio-
Arrhenatheretea� У м о в н і  п о з н а ч е н н я: (Рис� 1-8, 10) 
1 — Agrostion vinealis, 2 — Trifolion montani, 3 — Arrhenatherion 
elatioris, 4 — Festucion  pratensis, 5 — Cynosurion  cristati, 
6 — Deschampsion  caespitosae, 7 — Molinion  coeruleae, 8 — 
Alopecurion pratensis, 9 — Calthion palustris; Hd — гідорежим, 
fH — змінність зволоження, Rc — кислотність ґрунту, Sl — 
загальний сольовий режим ґрунту, Ca — вміст карбонатів 
у ґрунті, Nt — вміст сполук азоту в ґрунті, Ae — аерація 
ґрунту, Tm — терморежим, Om — омброрежим, Kn — 
континентальність, Cr — кріорежим, Lc — освітлення

Fig� 1� Results of the DCA-ordination of the Molinio-
Arrhenatheretea class alliances� S y m b o l s  i n d i c a t e: 
(Fig� 1-8, 10) 1 — Agrostion vinealis, 2 — Trifolion montani, 3 — 
Arrhenatherion elatioris, 4 — Festucion pratensis, 5 — Cynosurion 
cristati, 6 — Deschampsion caespitosae, 7 — Molinion coeruleae, 
8 — Alopecurion pratensis, 9 — Calthion palustris; Hd — soil water 
regime, fH — variability of damping, Rc — soil acidity, Sl — total 
soil salt regime, Ca — carbonate content in soil, Nt — nitrogen 
content in soil, Ae — soil aeration, Tm — thermoregime, Om — 
ombroregime, Kn — continentality of climate, Cr — cryoclimate, 
Lc — light
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зна чаю ться знач но шир шими еко ло гіч ними амп-
літу дами� Най шир ша така амп літу да при та ман на 
для сою зу Deschampsion  caespitosaе, який має най-
вищі по каз ники вмісту міне раль них спо лук азо-
ту в ґрун ті� Сою зу Molinion coeruleae власти ві най-
вищі по каз ники гу мід ності клі мату (Om) та ра зом 
із Arrhenatherion elatioris — най вищі зна чен ня кріо-
режи му (Cr)� Ос нов ний еко ло гіч ний гра ді єнт збі-
гає ться з век то ром ос віт лен ня� Ра зом з тим, як вид-
но з ри сун ка, фак тори змін ності зво ло жен ня (fH), 
ки слот ності ґрун ту (Rc), со льо вого режи му ґрун ту 
(Sl), тер море жиму (Tm) та кон ти нен таль ності клі-
мату (Kn) роз поді ляю ться вздовж дру гої осі, що ви-
зна чає ха рак тер дифе рен ціа ції сою зів� Нато мість, 
кріо-, ом бро ре жим і вміст спо лук азо ту в цено зах 
не віді гра ють сут тє вої ролі сто сов но дифе рен ціа ції 
сою зів до слі дже ного кла су�

Роз по діл син так со нів окре мо за кож ним фак-
то ром ілюст рує (рис� 2), що від по від но до шка ли 
воло гості вони утво рю ють ряд, який зага лом від-
пові дає їх ньо му роз поді лу вздовж пер шої осі за ре-
зуль тата ми DCA-орди на ції, від най сухі шого сою-
зу Trifolion  montani до най воло гішо го — Calthion 
palustris, про що зга дува лося вище� Ана ліз опти-
му мів син так со нів пока зав чіт ку дифе рен ціа цію 
сою зів на три гру пи за їх ньою при на леж ністю до 
по ряд ків рос лин ності — Agrostiеtalia vinealis 10,3—
11,5 бала, Arrhenatherietalia  elatioris — 11,5—12,5, 
Molinietalia coeruleae — 13,0—15,5 бала� При цьо му 
опти муми по ряд ків фак тич но не пере кри ваю ться, 
що свід чить про важ ливу дифе рен цію валь ну роль 
дано го чин ника� Дещо бли зька кар тина ха рак тер-
на і для роз поді лу угру по вань за змі ною аера ції 
ґрун ту: ме жею між пер шим та дру гим по ряд ком 
є по каз ник 6,5 бала, дру гим і тре тім — вось мий 
бал� Од нак опти муми по ряд ків тут дещо пере кри-
ваю ться� Ана ліз роз поді лу син так со нів за гра дієн-
том змін ності зво ло жен ня, по каз ники якої коли-
ваю ться у знач них ме жах (від 5,0 до 8,5 бала), не 
вия вив сут тє вої дифе рен ціа ції� Ви нят ком є лише 
сою зи Molinion coeruleae та Calthion palustris, які від-
зна чаю ться ниж чими по каз ника ми цьо го фак тора, 
по рів няно з інши ми син так сона ми, і пот ребу ють 
пос тій ного режи му зво ло жен ня� Роз по діл син так-
со нів за ки слот ністю ґрун ту свід чить, що в до слі-
джу вано му ре гіо ні луч ні угру по ван ня існу ють у 
ву зько му діа пазо ні (7,2—8,2 бала), а їхні амп літу ди 
пере кри ваю ться� Най ниж чими зна чен нями ха рак-
тери зую ться три сою зи — Arrhenatherion  elatioris, 
Cynosurion cristati та Molinion coeruleae� Ці сою зи ма-
ють і най ниж чі по каз ники вмісту со лей у ґрун ті� 
За кон цен тра цією кар бона тів у ґрун ті син так сони 

утво рю ють ряд від Trifolion montani, що від зна чає-
ться най ви щим їх вмістом (8,3 бала), до Calthion 
palustris, угру по ван ня яко го при уро чені до біо то пів 
із най ниж чим вмістом кар бона тів (5,1)� При цьо-
му спос тері гає ться чіт ка дифе рен ціа ція на дві гру-
пи, від межо вані за по каз ни ком 6,5 бала (рН бли-
зько 5,4)� Пер шу гру пу утво рю ють сою зи по ряд ків 
Galietalia veri i Arrhenatheretalia, а дру гу — сою зи по-
ряд ку Molinietalia� Роз по діл син так со нів за вмістом 
міне раль них спо лук азо ту за свід чив їхню висо ку 
кон цен тра цію в ґрун тах; при чому, чим воло гіші 
ґрун ти, тим більш цей по каз ник� Най вищи ми зна-
чен нями ха рак тери зую ться сою зи Deschampsion 
caespitosae, Alopecurion pratensis i Calthion palustris�

По каз ники клі ма тич них фак то рів коли ваю ться 
у вуж чих ме жах і зде біль шого їхні опти маль ні зони 
пере кри ваю ться� За тер море жи мом зони опти муму 
роз ташо вані в амп літу ді 8,1—8,7 бала� Спос тері гає-
ться пев не відо крем лен ня сою зів Trifolion  montani 
та Agrostion vinealis, які від зна чаю ться дещо вищи-
ми по каз ника ми за да ним фак то ром по рів няно з 
інши ми� Се ред ній по каз ник тер мо клі мату — 8,4 
бала, що ха рак тери зує ться ра діа цій ним ба лан сом 
1811 МДжм-2рік-1 (або 42 ккал�см-2рік-1), ізо тер ма 
яко го про хо дить по лі нії Львів — Бер ди чів — Пере-
яс лав-Хмель ни цький — Ох тир ка� По діб ним чи ном 
зга дані сою зи від діли лися і в роз поді лі за гу мід-
ністю клі мату (Оm)� Се ред ній по каз ник ом бро-
режи му луч них угру по вань — 12,15 бала (різ ниця 
між річ ною кіль кістю опа дів та випа рову ваністю 
ста но вить — 100 мм), а ізо хора цьо го по каз ника 
про хо дить по лі нії Суми — Київ — Він ниця — Хо-
тин� Роз по діл за кон ти нен таль ністю клі мату (Кn) 
пока зав, що зони опти муму сою зів коли ваю ться 
в ме жах 8,0 — 9,4 бала (се ред нє зна чен ня 8,7 бала 
від пові дає 127 % — гемі кон ти нен таль ному клі-
мату)� Ізо хора по каз ника, на від міну від попе-
ред ніх, про ля гає в мери діо наль ному на прям ку і 
від пові дає міс там Дуб рови ця — Ново град-Во лин-
ський — Тер но піль — Коло мия� Най ниж чими по-
каз ника ми за цим фак то ром від зна чаю ться сою зи 
по ряд ку Arrhenatheretalia і союз Molinion coeruleae, а 
най вищи ми — сою зи по ряд ку Galietalia veri, а та кож 
Alopecurion pratensis, тоді як Deschampsion caespitosae 
i Calthion  palustris ха рак тери зую ться про між ними 
зна чен нями� Щодо роз поді лу за кріо режи мом 
(Сr), то най ниж чі по каз ники при та ман ні сою зам 
Deschampsion caespitosae i Alopecurion pratensis, най-
вищі — Arrhenatherion  elatioris i Cynosurion  cristati� 
Oптимальні зна чен ня коли ваю ться в ме жах 7,3—
8,5 бала, а се ред ній по каз ник ста но вить 7,9 бала 
(–10º С), ізо хора яко го про хо дить з пів ніч ного 
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Рис� 2� Амплітуди та оптимуми союзів класу Molinio-Arrhenatheretea за екологічними факторами
Fig� 2� Amplitudes and optima of the Molinio-Arrhenatheretea class alliances by environmental factors

захо ду на пів ден ний схід по лі нії Ов руч — Київ — 
Кобе ляки — Лозо ва (Ді дух, Плю та, Про топо пова 
та ін�, 2000)� Та ким чи ном, про вів ши ці чоти ри клі-
маі зохо ри, ми бачи мо, що вони хоч і не пере тина-
ють ся в од ній точ ці, про те до сить чіт ко обме жу ють 
ву зьку зону, яка простя гає ться від Тер нопо ля на 
захо ді до Дніп ра на схо ді і при уро чена до пів ніч-
ної час тини Лісосте по вої зони, тоб то роз ташо вана 
в цен траль ній час тині до слі джу вано го ре гіо ну� Такі 
зако но мір ності струк тури за ції фло ри, що ві доб-

ража ють ся на осно ві кіль кіс ної оцін ки ареа лів ви-
дів сто сов но змі ни клі ма тич них по каз ни ків, сфор-
му льо вані як «ефект міше ні» (Ді дух, 2008), який 
під твер дже но нами на осно ві ана лізу луч них угру-
по вань� 

За шка лою ос віт лен ня луч ні цено зи ва рію ють 
від 7,0 до 7,6 бала, тоб то нале жать до суб ге ліо фі тів, 
що ви три му ють не знач не заті нен ня� Най ви щою 
ос віт леністю (по над 7,4 бала) ха рак тери зую ться 
ксе ро фіт ніші сою зи по ряд ку Galietaliа veri�
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Взає моза леж ності між різ ними еко ло гіч ними 
фак тора ми та їх ній вплив на дифе рен ціа цію луч-
них сою зів пока зано на осно ві роз ра хун ків кое-
фіці єнта коре ля ції між баль ними зна чен нями цих 
фак то рів для опи сів, від несе них до того чи іншо го 
сою зу (таб лиця) та побу дови орди на цій них діа грам 
(ри сун ки 3—8)� Вияв лено висо ку пря молі ній ну 
пози тив ну коре ля цію (зна чен ня кое фіці єнта коре-
ля ції біль ше 0,5) для та ких пар фак то рів: Hd/Nt, 
Hd/Ae, Hd/Om, Rc/Sl, Rc/Tm, Sl/Tm, Sl/Kn, Ca/Kr, 
Nt/Ae, при чому най вища коре ля ція ха рак тер на для 
Hd/Ae (рис� 3)� Як вид но з цієї орди на цій ної діа-
гра ми, хоча еко ло гіч ні амп літу ди різ них сою зів і 
пере кри ваю ться, про те се ред ні по каз ники сою зів 
по ряд ку Galietaliа  veri та Molinietalia, що роз ташо-
вані на полю сах, ле жать поза межа ми амп лі туд 
сою зів по ряд ку Arrhentheretalia, який за ймає цен-
траль не поло жен ня� Спос тері гає ться пря молі ній на 
за леж ність між змі ною Нd та Nt (рис� 4)� Най сухі ші 
та най бід ніші умо ви ха рак тер ні для сою зів по ряд-
ку Galietaliа veri, а най воло гіші та най ба гат ші — для 
сою зів Deschampsion  caespitosae і Calthion  palustris� 
Інші сою зи за йма ють про між не поло жен ня і їхні 
амп літу ди пере кри ваю ться� При чому широ та амп-
літу ди по каз ни ків азо ту в ґрун тах від най бід нішо-
го сою зу Trifolion  montani до най ба гат ших Calthion 
palustris і Deschampsion caespitosae зако но мір но роз-
ширю єть ся� Ана ло гіч ні зако но мір ності ха рак тер ні 
для роз поді лу Нd/Om� Чіт ка пря молі ній на за леж-
ність іс нує між змі ною по каз ни ків Rc та Sl, хоча, 
на від міну від попе ред ніх, еко ло гіч ні амп літу ди 
май же всіх сою зів сут тєво пере кри ваю ться (рис� 5), 
тоб то дифе рен ціа ція цих хі міч них фак то рів не-
знач на, про що ми зга дува ли рані ше� Висо ка обер-

Коефіцієнти лінійної кореляції між провідними екофакторами.

fH Rc Sl Ca Nt Ae Tm Om Kn Cr Lc

Hd -0�37 -0�07 -0�17 -0�87 0�57 0�97 -0�36 0�53 -0�06 -0�49 -0�58

fH 0�22 0�46 0�28 0�09 -0�36 0�34 -0�46 0�27 -0�02 0�46

Rc 0�75 0�27 0�41 0�03 0�51 -0�40 0�50 -0�15 0�20

Sl 0�29 0�33 -0�07 0�51 -0�58 0�60 -0�22 0�43

Ca -0�36 -0�83 0�47 -0�46 -0�01 0�52 0�47

Nt 0�61 0�12 0�14 0�25 -0�44 -0�35

Ae -0�30 0�47 0�03 -0�52 -0�52

Tm -0�46 0�13 0�39 0�29

Om -0�54 -0�05 -0�59

Kn -0�57 0�33

Cr 0�16

Рис� 3� Ординаційна діаграма розподілу союзів класу Molinio-
Arrhenatheretea за факторами вологості та аерації ґрунту
Fig� 3� Ordination diagram of alliances of the Molinio-
Arrhenatheretea class distribution by factors of moisture and soil 
aeration

Рис� 4� Ординаційна матриця розподілу синтаксонів класу 
Molinio-Arrhenatheretea за факторами вологості та вмісту 
мінеральних форм азоту в ґрунті
Fig� 4� Ordination diagram of alliances of the Molinio-
Arrhenatheretea class distribution by factors of moisture and 
nitrogen content

Рис� 5� Ординаційна матриця розподілу синтаксонів 
класу Molinio-Arrhenatheretea за кислотністю та загальним 
сольовим режимом грунту
Fig� 5� Ordination diagram of alliances of the Molinio-
Arrhenatheretea class distribution by factors of soil acidity and 
total salt regime
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нено лі ній на (нега тив на) коре ля ція (зна чен ня кое-
фіці єнта коре ля ції ниж че –0,5) ха рак тер на для Hd/
Ca, Hd/Lc, Sl/Om, Ca/Ae, Ae/Cr, Ae/Lc, Om/Kn, Om/
Lc, Kn/Cr� Най вища коре ля ція спос тері гає ться для 
Hd/Ca (рис� 6)� Ана ло гіч на обер нено лі ній на за леж-
ність іс нує між по каз ника ми аера ції ґрун тів (Ае) та 
вмісту в них кар бона тів (Са), хоча роз по діл пока зав 
дещо інші зако но мір ності, ніж у попе ред ньо му ви-
пад ку (рис� 7)� Зок рема, угру по ван ня сою зу Trifolion 
montani фор мую ться на най більш aерованих ґрун-
тах (5,5—7,0 ба лів) із най ви щим вмістом кар бона тів 
(6,5—8,5), а Calthion palustris — на най менш аеро ва-
них (7,7—11,2), із най ниж чими по каз ника ми щодо 
кон цен тра ції кар бона тів (4,5—6,5)� Хоча амп літу ди 
ін ших сою зів дос тат ньо пере кри ваю ться, про те в 
сою зів по ряд ку Arrhentheretalia та Molinietalia вони 
більш-менш від межо вані� 

Із клі ма тич них фак то рів від зна чена зво рот нолі-
ній на за леж ність між змі ною Оm та Kn (рис� 8)� Ра-
зом з тим, між змі ною по каз ни ків окре мих фак то-
рів коре ля ції не спос тері гає ться, але це зов сім не 
зни жує їх ньої зна чущості; такі фак тори є неза леж-
ними один сто сов но іншо го�

Кластер ний ана ліз сою зів кла су Molinio-
Arrhenatheretea на осно ві баль них зна чень еко-
ло гіч них фак то рів пока зав їх чіт кий роз по діл на 
рів ні вище 25 на три гру пи класте рів, які зага лом 
від пові да ють їх ньо му роз поді лу за по ряд ками в 
кла сифі ка цій ній схе мі� Єди ним ви нят ком є союз 
Alopecurion  pratensis (кластер 8), що опи нив ся в 
од ній гру пі з сою зами по ряд ку Arrhenatheretalia і 
вия вив най біль шу по діб ність до сою зу Festucion 
pratensis (рис� 10)�

Кластер ний ана ліз фак то рів пока зав, що за сту-
пе нем зв’язку (Евк лідо ва дис тан ція за мето дом 
Вар да) вони поді ляю ться на три гру пи (рис� 9)� 
Най біль ше різ нить ся від ін ших фак то рів ос віт лен-
ня, ос кіль ки цей кластер від ді лив ся най пер шим на 
най вищо му рів ні (> 900)� Реш та фак то рів на рів ні 
зв’язку (<400) поді лила ся на дві гру пи� До одні-
єї з них увійш ли фак тори, пов’язані зі зво ло жен-
ням ґрун ту — змін ності зво ло жен ня, аера ції ґрун-
ту і влас не гід роре жиму� Ос тан ня гру па є най більш 
гете ро ген ною і, в свою чер гу, роз поді ляє ться на три 
гру пи класте рів� До пер шої з них нале жить фак тор 
засо лен ня ґрун ту, до дру гої — кріо ре жим, ом бро ре-
жим і вміст спо лук азо ту в ґрун ті, до третьої — кон-
цен тра ція кар бона тів у ґрун ті, тер море жим, кон ти-
нен таль ність та ки слот ність клі мату�

Рис� 6� Ординаційна матриця розподілу синтаксонів класу 
Molinio-Arrhenatheretea за факторами вологості ґрунту та 
вмісту в ньому карбонатів
Fig� 6� Ordination diagram of alliances of the Molinio-
Arrhenatheretea class distribution by factors of moisture and 
carbonate content in soil

Рис� 7� Ординаційна матриця розподілу синтаксонів класу 
Molinio-Arrhenatheretea за вмістом карбонатів та аерацією ґрунту
Fig� 7� Ordination diagram of alliances of the Molinio-Arrhenatheretea 
class distribution by factors of carbonate content and soil aeration

Рис� 8� Ординаційна матриця розподілу синтаксонів 
класу Molinio-Arrhenatheretea за омброрежимом і 
континентальністю клімату
Fig� 8� Ordination diagram of alliances of the Molinio-
Arrhenatheretea class distribution by factors of ombroregime and 
continentality of climate
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Ви снов ки

Вико ристан ня мето дики син фіто інди ка ції та низ-
ки су час них мето дів і про грам (DCA-орди на ції, 
не пря мої орди на ції, кластер ного ана лізу тощо) об-
роб ки да них умож ливи ло оцін ку еко ло гіч ної амп-
літу ди та ха рак теру дифе рен ціа ції між по ряд ками 
і сою зами кла су Molinio-Arrhenatheretea� Кіль кіс но 
оці нено вплив і ха рак тер взає моза леж ності між 12-
ма про від ними еко фак тора ми� Вста нов лено, що 
для луч них угру по вань про від на дифе рен цію валь-
на роль нале жить фак то рам зво ло жен ня та аера ції 
ґрун ту, по каз ники яких ха рак тери зую ться най ви-
щою пря молі ній ною за леж ністю між Hd/Ae, Нd/
Nt, Hd/Om, обер нено лі ній ною — між Hd/Cа� Між 
хі міч ними фак тора ми най ви щий сту пінь коре ля ції 
спос тері гає ться Rc/Sl� На осно ві про веде них роз-
ра хун ків вста нов лено, що клі ма тич ний опти мум 
да них угру по вань обме жує ться ву зькою зо ною, 
при уро че ною до пів ніч ної час тини Лісосте пу від 
м� Тер нопо ля до р� Дніп ра� Та ким чи ном, мето дика 
син фіто інди ка ції дала змо гу ві доб рази ти важ ливі 
еко ло гіч ні ас пек ти орга ніза ції та ланд шафт но-
тери торі аль них змін луч ної рос лин ності� Отри мані 
ори гі наль ні ре зуль тати кіль кіс ної оцін ки дифе рен-
ціа ції рос лин ності є осно вою для про гно зу ван ня 
ха рак теру змін рос лин ного по кри ву щодо впли ву 
різ них еко фак то рів, що має важ ливе зна чен ня для 
моделювання її змін�
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ФИТОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА СИНТАКСОНОВ 
ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛАССА MOLINIO-
ARRHENATHERETEA ПОЛЕСЬЯ И ЛЕСОСТЕПИ 
УКРАИНЫ

Анализ 2096 геоботанических описаний с помощью 
методики синфитоиндикации (Didukh, 2011) с применением 
современных математических методов и программ 
позволил установить важные экологические аспекты 
дифференциации луговой растительности на уровне союзов 
и порядков� В наибольшей степени дифференциация 

Рис� 9� Дендрограма подібності екологічних факторів за 
результатами кластерного аналізу
Fig� 9� Dendrohram of similarity of the environmental factors 
according to the results of cluster analysis

Рис� 10� Дендрограма подібності союзів класу Molinio-
Arrhenatheretea за результатами синфітоіндикації
Fig� 10� Dendrohram of similarity of alliances of the Molinio-
Arrhenatheretea class according to the results of synphytoindication

http://www.sci.muni.cz/botany/juice/jvs.pdf
http://www.sci.muni.cz/botany/juice/jvs.pdf
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обусловлена изменением гидрологических показателей 
почвы, занимающим более 30% соответствующих шкал� 
Установлен характер корреляции между 12 ведущими 
эдафическими, климатическими и ценотическими 
факторами� Показатели климатических факторов 
колеблются в узких пределах, однако их изохоры определяют 
зону оптимума сообществ, приуроченную к северной части 
Лесостепи, которая простирается от Тернополя до реки 
Днепр� Полученные оригинальные результаты имеют 
важное научное значение для прогнозирования характера 
изменения растительности по отношению к воздействию 
различных экофакторов�

К л ю ч е в ы е   с л о в а: луговая растительность,   Molinio-
Arrhenatheretea,  синфитоиндикация,  ординация,  кластерный 
анализ, Украина.
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PHYTOINDICATION ASSESSMENT OF SYNTAXA 
OF MEADOW VEGETATION, CLASS MOLINIO-
ARRHENATHERETEA, IN POLISSYA AND FOREST STEPPE 
ZONES OF UKRAINE

Analysis of 2096 relevés using techniques of synphytoindication 
(Didukh, 2011), with application of advanced mathematical 
methods and software, allowed us to establish the important 
environmental aspects of differentiation of meadow vegetation at 
the level of alliances and orders� Differentiation was caused mostly 
by changes in hydrological parameters of the soil, occupying 
more than 30% of the relevant scales� The nature of correlation 
between the twelwe leading edaphic, climatic and cenotic factors 
has been determined� Indicators of the climatic factors fluctuate 
within narrow limits; however, their isochore define the optimum 
zone of communities, located in the northern part of the Forest-
Steppe zone, which extends from Ternopil to the Dnieper River� 
The original results have important scientific value for prediction 
of vegetation changes in relation to a variety of environmental 
factors�

K e y  w o r d s: meadow vegetation, Molinio-Arrhenatheretea, 
synphytoindication, ordination, cluster analysis, Ukraine.
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СИНТАКСОНОМІЯ КСЕРОТЕРМНОЇ РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ р. ІНГУЛ (КЛАС FESTUCO-
BROMETEA). ЧАСТИНА 1. ПЕТРОФІТНО-СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  синтаксономія, класифікація Ж. Браун-Бланке, Festuco-Brometea, степова 
рослинність, петрофітні степи

Вступ

В Укра їні тери торі єю, яка за зна ла най біль шого ан-
тро по ген ного впли ву, є пів ден ний регі он� Бли зько 
80 % сте по вої зони розо рано, що спри чини ло знач-
не фло ристич не та фіто цено тич не збід нен ня цьо го 
уні каль ного біо му� Не транс фор мова на рос лин ність 
збе ре гла ся на тери торі ях при род но-запо від ного 
фон ду, а за межа ми (умов но не транс фор мова на) — 
зде біль шого вздовж еле мен тів гід ро гра фіч ної мере-
жі (схи лів річ ко вих до лин, ба лок, ярів) та на від-
сло нен нях кам’янистих по рід (вап ня ків, гра ні тів, 
крей ди), не при дат них для розо рю ван ня (Тка чен ко, 
2002)� Ці при род ні об’єкти вико ну ють сут тєву роль 
регу ля тор них сис тем в умо вах над мір ного ан тро-
по пре син гу�

Доли на р� Ін гул є по діб ним рефу гіу мом ксе-
ро терм ної рос лин ності� Зав дяки різ нома ніт ності 
еко ло гіч них фак то рів тут сфор мува лися справж-
ньосте пові, пса мо фіт ні, пет ро фіт ні (гра ніт ні та 
вап няко ві від сло нен ня), ча гар нико во-сте пові та 
луч но-сте пові цено ком плек си�

До слі джен ня цьо го типу орга ніза ції рос лин ності 
в доли ні р� Ін гул про води лися фраг мен тар но� На 
по чат ку ХХ ст� у бота ніко-гео гра фіч ному ас пек ті її 
вив чали М�І� Ко тов і В�Г� Тан філь єв (Ко тов, Тан-
філь єв, 1934)� У цій робо ті кра ще оха рак тери зова ні 
пет ро фіт ні сте пи, тоді як справж ньо му та пса мо-
фіт ному варі ан там при діля єть ся мен ша ува га� У 
1987 р� за домі нант ним прин ци пом сте пову рос лин-
ність до слі джу вав О�В� Кос ти льов, ав тор виді ляє 
22 асо ціа ції, що нале жать до 8 фор ма цій (Spiraeta 
hypericifoliae, Amygdaleta nanae, Caraganeta scythicae, 
Caraganeta  fruticis, Thymeta  dimorphii, Festuceta 
valesiacae, Stipeta lessingianae, Stipeta capillatae), і дає 
їм ко рот ку ха рак теристи ку� Низ ка авто рів та кож 
наво дить пере лік від зна че них ними угру по вань (у 
ран зі асо ціа цій або фор ма цій) (Єрем ко, 1995; Анд-
рієн ко, Пряд ко, Сі ден ко, 1995; Запо від ні…, 2008; 
Криц кая, Ново сад, 2001, 2005—2007)�
© Д�С� ВИНОКУРОВ, 2014

Попе ред ні ре зуль тати щодо син так соно мії кла су 
Festuco-Brometea Br�-Bl� et Tx� ex Soó 1947 ви світ лені 
нами рані ше (Vynokurov, 2011, 2013а, 2013b)� Та кож 
ми до слі дили окре мі пи тан ня дина міки сте по вої 
рос лин ності (Вино ку ров, 2011) та вису нули про-
пози ції щодо її охо рони (Вино ку ров, 2012; Еко-
мере жа…, 2013)� 

Об’єкти та мето ди до слі джень

Осно вою робо ти ста ли мате ріа ли влас них по льо вих 
до слі джень, здій сне них упро довж 2009—2013 рр� 
Згід но із за галь но при йня тою мето ди кою еко-
лого-фло ристич ної кла сифі ка ції Ж� Бра ун-Блан-
ке (Braun-Blanquet, 1964; Westhoff, Maarel, 1973) у 
доли ні р� Ін гул було виконано 409 гео бота ніч них 
опи сів� Для по рів нян ня син так со нів та ви зна чен-
ня їх ньо го міс ця в сис темі кла су Festuco-Brometea 
до бази да них дода но опи си сте по вої рос лин ності 
су між них тери то рій Укра їни, а та кож Євро пи та 
Ро сії� Зага лом зі бра но 2336 опи сів� Зок рема, до 
бази да них пот рапи ли і 57 влас них опи сів з ін ших 
ре гіо нів (Хер сон ська, Мико лаїв ська об лас ті); не-
опуб ліко вані опи си з фіто цено теки Інсти туту бота-
ніки іме ні М�Г� Хо лод ного (мате ріа ли Г�І� Біли ка, 
В�В� Осич нюка, О�В� Кос ти льо ва); не опуб ліко вані 
опи си, люб’язно нада ні В�П� Коло мій чу ком; опуб-
ліко вані опи си віт чиз ня них авто рів (Костылев и 
др�, 1986; Марь юшки на, Соло маха, 1986; Тка чен-
ко, Мов чан, Соло маха, 1987; Кор же нев ский, Клю-
кин, 1990а, 1990б; Куко виця та ін�, 1992; Соло маха, 
1995; Рома щен ко, Ді дух, Соло маха, 1996; Ти щен ко, 
1996, 1998а, 1998б; Вака рен ко, 1997; Ко рот чен ко, 
Ді дух, 1997; Куко виця та ін�, 1998; Кра сова, Сме-
тана, 1999; Сме тана, Дер по люк, 1999; Tyshchenko, 
2000; Сме тана, 2002; Ді дух, Ко рот чен ко, 2003; Ко-
рот чен ко, Фі цай ло, 2003; Дуби на та ін�, 2004; Мой-
сієн ко та ін�, 2005; Шапо вал, 2006; Дуби на, Дзю ба, 
2007; Ко рот чен ко, Мала, Фі цай ло, 2009а, 2009б; 
Ку зем ко, 2011; Ді дух, Ваше няк, 2012), а та кож 
опуб ліко вані опи си зару біж них авто рів з тери то рії 
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Руму нії, Угор щини, Сло вач чини, Бол га рії, Че ської 
Рес пуб ліки та Ро сії (Soó, 1949; Pop, 1969; 1970; 
Kolbek, 1975; Orolan, Hiritiu, Curticapean, 2007; 
Apostolova, 2008; Ruprecht et al�, 2009; Didia, Chifu, 
Irimia, 2010; Dubravkova et al�, 2010; Иль ина, Ужа-
мец кая, Го луб, 1991; Кар пов, Лысенко, Го луб, 2003; 
Мит ро шен кова, Лысенко, 2007; Лысенко, Опа рин, 
2011; Деми на, 2012)� База да них опи сів ство рена за 
допо мо гою про гра ми TURBOVEG 2�0 (Hennekens, 
2009)� 

Без посе ред ньо кла сифі ка ція рос лин ності від-
бува лася в де кіль ка ета пів� На пер шому ета пі для 
ви зна чен ня син так со нів вищо го ран гу (по ряд ки 
та сою зи) здій сне но вели ко мас штаб не по рів нян-
ня всіх опи сів у за галь ній базі да них з роз поді лом 
на окре мі гру пи (класте ри)� Для цьо го вико риста-
но моди фіко вану вер сію про гра ми TWINSPAN 
(Two-Way Indicator Species Analysis; Roleček et al�, 
2009), ім пле мен това ну в па кет про грам JUICE 7�0 
(Tichý, 2002)� На дру гому ета пі, для виок рем лен ня 
асо ціа цій, від був ся де таль ні ший роз по діл окре мих 
класте рів та їх ніх груп, виді ле них на пер шому ета пі� 
Для цьо го, крім за зна чено го про грам ного за без пе-
чен ня, вико риста но про гра му PC ORD (McCune, 
Mefford, 2006) (вимі рю ван ня відста ні за від нос ним 
по каз ни ком Сьо рен сена; ме тод зв’язування груп — 
Flexible Beta -0,25)�

Для ана лізу ми вилу чили види, ви зна чені тіль ки 
до рів ня роду� На пер шому ета пі кіль кіс ного ана-
лізу дея кі так соно міч но про бле ма тич ні види, які 

по-різ ному роз гля даю ться різ ними авто рами, було 
об’єднано в агре гати та види широ кого розу мін ня 
(табл� 1, дос туп на на ін тер нет-сто рін ці «Укра їнсь-
кого бота ніч ного жур налу»)� На дру гому ета пі ці 
види зно ву роз гля дали як окре мі�

Про ек тив не по крит тя ви дів для фіто цено тич них 
таб лиць пере води лося в бали за моди фіко ва ною 
шка лою Б�М� Мір кіна тако го змісту: + — < 1 %, 1 — 
1—5 %, 2 — 6—15 %, 3 — 16—25 %, 4 — 26—50 %, 
5 — > 50 % (Мир кин, Ро зен берг, 1983)�

Для вияв лен ня діаг ностич них ви дів вико риста-
но по каз ник вір ності (кое фіці єнт phi), для яко го 
стан дар тизо вано всі гру пи опи сів до рів ного роз-
міру, а та кож вилу чено не сут тє ві зна чен ня вір-
ності на осно ві тес ту точ ності Фіше ра� Як діаг-
ностич ні роз гля дали ся по каз ники кое фіці єнта phi 
вище 30, як висо коді агностич ні — біль ше 50� Як 
констант ні — види зі зна чен нями констант ності 
по над 30 %; висо ко констант ні — вище 50 %� Як 
домі нант ні виді ляли ся види з про ек тив ним по-
крит тям понад 30 %� На осно ві по каз ника вір ності 
побу дова но си ноп тич ну таб лицю, в якій види від-
сор това ні від по від но до його зна чень (табл� 2, дос-
туп на на ін тер нет-сто рін ці «Укра їнсь кого бота ніч-
ного жур налу»)�

На зви син так со нів вка зую ться зa тре тім ви-
дан ням Між на род ного ко дек су фіто со ціо ло гіч ної 
но менк лату ри (Weber, Moravec, Theurillat, 2000)� 
Біль шість назв так со нів пода но за «Vascular plants 
of Ukraine� A nomenclatural checklist» (Mosyakin, 

Дендрограма подібності-відмінності фітоценонів після першого етапу аналізу: A—H — фітоценони вищого рангу; 1—30 — 
фітоценони нижчого рангу (базові кластери)
Similarity-dissimilarity cladogram of phytocoenons after 1 step of analysis: A—H — high level syntaxa; 1—30 low level syntaxa (basic 
clusters)
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Fedoronchuk 1999)� Тут авто ри ви дів не наво дять-
ся� Для дея ких так со нів, де необ хід не уточ нен ня їх 
розу мін ня, вка зую ться авто ри�

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

За пер шим ета пом кіль кіс ного ана лізу за галь ної 
бази да них опи сів увесь ма сив роз поді лив ся на 8 ос-
нов них груп класте рів (рису нок)� До гру пи класте-
рів, що по зна чена літе рою «А», пот рапи ли опи-
си, які мож на від нести до сою зу Artemisio-Kochion 
prostratae Soó 1964, що об’єднує знач ною мі рою 
руде ралі зова ні сте пові угру по ван ня� У гру пі класте-
рів «В» вмі щені опи си засо лено-луч них сте пів, які 
мож на об’єднати в союз Artemisio tauricae-Festucion 
valesiacae Korzhenevskij et Kljukin ex Dubyna et al� 
in Dubyna et Dziuba 2007� З доли ни р� Ін гул опи-
си до цієї гру пи не ввійш ли� До гру пи класте рів 
«С» увійш ли опи си з пів ден ної час тини сте по вої 
зони, за гео бота ніч ним райо ну ван ням — під зони 
тип чако во-кови ло вих сте пів� З доли ни р� Ін гул до 
цієї гру пи пот рапи ло 10 опи сів, зроб ле них у по-
низ зі річ ки� Оче вид но, в май бут ньо му необ хід но 
опи сати но вий син так сон у ран зі сою зу, який би 
об’єднав цей тип рос лин ності� Про те з огля ду на 
неве лику кіль кість опи сів з тери то рії до слі джен ня 
в да ній пуб ліка ції для «чис тоти» ана лізу роз гля дає-
мо їх у рам ках гру пи класте рів «Н»� У по даль шому 
їхнє син так соно міч не поло жен ня може уточ ню-
вати ся� До гру пи класте рів, по зна че них літе рою 
«D», пот рапи ли май же всі опи си з Цен траль ної та 
Схід ної Євро пи� Зок рема, до класте ра 16 увійш ли 
опи си, які євро пей ські авто ри об’єднують у союз 
Festucion valesiacae Klika 1931, що охо п лює сте пову 
рос лин ність Цен траль ної Євро пи, а та кож союз 
Bromo  pannonici-Festucion  pallentis Zólyomi 1966, до 
яко го вхо дить пан нон ська ксе ро терм на рос лин-
ність на вап няко вих і доло міто вих від сло нен нях 
(Kolbek, 1975; Didia, Chifu, Irimia, 2010; Dubravkova 
et al�, 2010)� До класте ра 17 пот рапи ли опи си, що 
об’єднують тран сіль ван ські сте пи і по вин ні нале-
жати до сою зу Stipion lessingianae Soó 1947 (Soó, 1949; 
Ruprecht et al�, 2009; Orolan, Hiritiu, Curticapean, 
2007)� До класте ра 18 увійш ли опи си, які мож на 
об’єднати в союз Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et 
Klika ex Klika 1951� Зок рема, сюди пот рапи ли, крім 
опи сів з Євро пи (Orolan, Hiritiu, Curticapean, 2007; 
Dubravkova et al�, 2010), та кож мате ріа ли з тери то рії 
Укра їни, а саме За хід ного та Цен траль ного По діл ля 
(Куко виця та ін�, 1992; Соло маха, 1995; Куко виця 
та ін�, 1998; Ді дух, Ко рот чен ко, 2003; Ді дух, Ваше-

няк, 2012)� З доли ни р� Ін гул опи си до цієї гру пи 
не пот рапи ли� До гру пи класте рів, по зна че ної літе-
рою «E», увійш ли опи си ксе ро терм ної рос лин ності 
від сло нень оса до вих по рід При чор но мор ської 
низо вини� Їх мож на об’єднати у союз Potentillo 
arenariae-Linion czerniaevii Krasova et Smetana 1999� 
До гру пи класте рів «F» пот рапи ли опи си пет ро фіт-
но-сте по вої рос лин ності на гра ніт них від сло нен-
нях При дніп ров ської висо чини� Зде біль шого це 
опи си з доли ни р� Ін гул, мен шою мі рою — мате-
ріа ли В�В� Осич нюка (фіто цено тека) та А�А� Ку-
зем ко (2011)� Ос кіль ки нині від по від ного син так-
сона висо кого ран гу, який би об’єднував цю рос-
лин ність, не іс нує, ми про по нує мо ство рити но вий 
союз Poo  bulbosae-Stipion  graniticolae all� nov� Гру па 
класте рів «G» охо п лює луч но-сте пову рос лин ність 
Лісосте по вої, мен шою мі рою — Сте по вої зон Укра-
їни та за хід ної час тини Ро сій ської Феде ра ції� Вона 
може бути об’єднана в союз Fragario viridis-Trifolion 
montani Korotchenko et Didukh 1997� Ос тан ня гру-
па класте рів «H» охо п лює опи си різ но трав но-
тип чако во-кови ло вих сте пів, пере важ но пів ніч-
ної час тини Сте по вої, рід ше — пів ден ної час тини 
Лісосте по вої зон Укра їни, а та кож за хід ної час тини 
Ро сій ської Феде ра ції� Син так сона висо кого ран гу, 
який би охо плю вав цей тип рос лин ності, досі не 
іс нує, хоча низ ка авто рів наго лошу вала на необ хід-
ності його виок рем лен ня в ран зі під сою зу (Саи тов, 
Мир кин, 1991; Аве рино ва, 2011; Деми на, 2012)� 
Зок рема, було опи сано під союз Phlomenion pungentis 
Saitov et Mirkin 1991 nom� inv�, про те нева лід но, 
згід но зі стат тею 2б Ко дек су фіто со ціо ло гіч ної но-
менк лату ри (Weber, Moravec, Theurillat, 2000)� Віт-
чиз няні авто ри від но сять цей тип рос лин ності до 
сою зу Astragalo-Stipion Knapp 1944 (Костылев и др�, 
1986; Тка чен ко, Мов чан, Соло маха, 1987; Ко рот-
чен ко, Ді дух, 1997; Ко рот чен ко, Мала, Фі цай ло, 
2009а, 2009б та ін�)� Про те ми під три мує мо дум ку 
цен траль ноєв ро пей ських авто рів, які роз гля да ють 
цей союз як сино нім Festucion valesiacae (Moravec et 
al�, 1995)� Тому, з огля ду на те, що ця гру па класте-
рів по міт но виок рем лює ться, до ціль но ство рити 
но вий союз Stipo lessingianae-Marrubion praecoci all� 
nov� prov�, який охо плю вати ме справж ню різ но-
трав но-тип чако во-кови лову рос лин ність� Та ким 
чи ном, опи си з доли ни р� Ін гул були роз поді лені 
по п’яти гру пах класте рів�

На дру гому ета пі про веде но де таль ні ший роз-
по діл окре мих груп класте рів, з виді лен ням фіто-
цено нів, які в по даль шому ана лізу вали ся та роз-
гля дали ся як окре мі асо ціа ції� 
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У ре зуль таті вияв лено, що в доли ні р� Ін гул клас 
Festuco-Brometea представ ле ний 18 асо ціа ція ми, 
які нале жать до 5 сою зів та 1 по ряд ку� Діаг ностич-
ні види асо ціа цій, із сор ту ван ням на осно ві вір-
ності, наве дені в ско роче ній си ноп тич ній таб лиці 
(табл� 2, дос туп на на ін тер нет-сто рін ці «Укра їн-
ського бота ніч ного жур налу»)�

Кла сифі ка цій на схе ма рос лин ності кла су Festuco-
Brometea в доли ні р. Ін гул:

Festuco-Brometea Braun-Blanquet et Tüxen ex Soó 
1947
Festucetalia  valesiacae Braun-Blanquet et Tüxen ex 
Braun-Blanquet 1949
Potentillo  arenariae-Linion  czerniaevii Krasova et 
Smetana 1999

1. Lino  tenuifolii-Jurineetum  brachycephalae Krasova 
et Smetana 1999

2. Euphorbio  pseudoglareosae-Thymetum  dimorphii 
Moysienko et al� 2005

3. Cephalario uralensis-Pimpinelletum titanophyllae ass� 
nov�

Poo bulbosae-Stipion graniticolae all� nov�
4. Potentillo incanae-Seselietum pallasi ass� nov�
5. Achilleo ochroleucae-Poetum bulbosae ass� nov�
6. Ephedro distachii-Stipetum graniticolae ass� nov�

Artemisio-Kochion prostratae Soó 1964
7. Artemisio austriacae-Poetum bulbosae I� Pop 1970

Fragario  viridis-Trifolion  montani Korotchenko et 
Didukh 1997
8. Thalictro  mini-Spiraeetum  hypericifoliae ass� nov� 

prov�
9. Serratulo radiati-Stipetum pennatae ass� nov� prov�

10. Achilleo  setaceae-Poetum  angustifoliae Marjushkina 
et V� Solomakha 1986

11. Thymo  marschalliani-Crinitarietum  villosae 
Korotchenko et Didukh 1997

12. Salvio  pratensis-Poetum  angustifoliae Korotchenko 
et Didukh 1997

Stipo lessingianae-Marrubion praecoci all� nov� prov�

13. Artemisio  marshalliani-Botriochloetum  ishaemi ass� 
nov� prov�

14. Cariceto  praecocis-Bromopsidetum inermis ass� nov� 
prov�

15. Stipo lessingianae-Salvietum nutantis ass� nov� prov�
16. Elytrigio trichophorae-Poetum angustifoliae Kostylev 

et al� ex V� Solomakha 1995

17. Tanaceto  millefolii-Salvietum  nemorosae Krasova et 
Smetana 1999

18. Veronico  prostratae-Potentilletum  obscurae Smetana 
et Derpoliuk 1999

Та ким чи ном, пет ро фіт но-сте пова рос лин ність 
доли ни р� Ін гул представ лена дво ма сою зами — 
Potentillo arenariae-Linion czerniaevii та Poo bulbosae-
Stipion graniticolae� 

Союз Potentillo  arenariae-Linion  czerniaevii охо п-
лює цено зи на від сло нен нях сар мат ських вап ня-
ків у ба сей нах рі чок Пів ніч ного При чор но мор’я 
в ме жах При чор но мор ської низо вини� Ці угру по-
ван ня фло ристич но є дово лі бли зьки ми до кла-
су Helianthemo-Thymetea Romaschenkо, Didukh et 
V� Solomakha 1996, опи сано го з крей дя них від сло-
нень Доне цької висо чини (Ді дух, 1989; Рома щен-
ко, Ді дух, Соло маха, 1996; Сере да, 2002)� Про те, як 
пока зав пер ший етап ана лізу, від цено зів ос тан ньо го 
кла су вони чіт ко від різ няю ться від сут ністю низ ки 
ву зько енде міч них діаг ностич них ви дів (Centaurea 
carbonata, Koeleria talievii, Linum ucrainicum, Genista 
tanaitica,  Gypsophila  oligosperma  та ін�)� По-дру ге, в 
угру по ван нях вап няко вих від сло нень При чор но-
мор ської низо вини по міт ніша участь діаг ностич-
них видів кла су Festuco-Brometea, що обу мов лює 
під по ряд ку ван ня сою зу Potentillo  arenariae-Linion 
czerniaevii  саме цьо му кла су� В доли ні р� Ін гул він 
представ ле ний трьо ма асо ціа ція ми�

Асо ціа ція Lino tenuifolii-Jurineetum brachycephalae
Діаг ностич ні види: Adonis  vernalis,  Astragalus 

albidus, Centaurea marschalliana, Centaurea orientalis, 
Convolvulus  lineatus,  Gypsophila  collina,  Jurinea 
brachycephala, Linum linearifolium, Salvia nutans

Констант ні види: Asperula  montana,  Astragalus 
onobrychis,  Bromopsis  riparia,  Cephalaria  uralensis, 
Eryngium campestre, Euphorbia seguieriana, Euphorbia 
stepposa,  Festuca valesiaca, Galatella  villosa,  Linum 
hirsutum,  Linum  tenuifolium,  Medicago  falcata, 
Onosma macrochaeta, Potentilla incana, Stipa capillata, 
Taraxacum serotinum, Teucrium polium, Thymus 
dimorphus, Viola ambigua

Домі нант ні види: Chamaecytisus graniticus, Festuca 
valesiaca,  Jurinea  brachycephala,  Potentilla  incana, 
Stipa capillata, Stipa ucrainica 

Угру по ван ня асо ціа ції поши рені в ниж ній те-
чії на вап няко вих схи лах різ ної кру тиз ни зі сла-
бо сфор мова ним ґрун то вим по кри вом (40—80 %)� 
Про ек тив не по крит тя угру по вань — 50—80 %� 
Фло ристич не ба гатство ста но вить 20—32 види на 
100 м2 і зале жить від по туж ності ґрун ту� 
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Асо ціа ція Euphorbio  pseudoglareosae-Thymetum 
dimorphii

Діаг ностич ні види: Asperula montana, Botriochloa 
ischaemum, Linum  tenuifolium,  Pimpinella  titanophila, 
Sideritis comosa

Констант ні види: Crataegus  monogyna,  Bromopsis 
riparia,  Convolvulus  lineatus,  Eryngium campestre, 
Euphorbia  seguieriana,  Euphorbia stepposa, Festuca 
valesiaca, Gypsophila  collina  Ser�,  Linum  linearifolium, 
Medicago  falcata  ag�,  Potentilla  incana,  Poterium 
polygamum, Salvia nutans, Securigera varia, Stipa 
capillata, Taraxacum serotinum, Teucrium chamaedrys, 
Teucrium polium, Thymus dimorphus 

Домі нант ні види: Caragana  scythica;  Botriochloa 
ischaemum

Цено зи асо ціа ції поши рені в ниж ній те чії доли-
ни р� Ін гул, зде біль шого на спа дистих схи лах різ ної 
ек спо зи ції� При уро чені до еро дова них лесо вих та 
гли нистих діля нок зі зми тими ґрун тами та вихо-
дами вап ня ків� Угру по ван ня ха рак тери зую ться 
роз рі дже ним тра восто єм� Фло ристич не ба гатство 
до сить силь но варі ює за леж но від сту пеня еро зії та 
ста но вить 19—34 види на 100 м2� 

Асо ціа ція Cephalario  uralensis-Pimpinelletum 
titanophyllae ass� nov� hoc loco (табл� 3, оп� 1—10, но-
менк ла тур ний тип (holotypus) — оп� 1)�

Діаг ностич ні види: Asperula  montana,  Cephalaria 
uralensis, Convolvulus  lineatus,  Gypsophila collina, 
Linum  tenuifolium,  Pimpinella titanophila, Scutellaria 
verna

Констант ні види: Centaurea  marschalliana, 
Euphorbia  seguieriana,  Euphorbia stepposa, Festuca 
valesiaca,  Jurinea  brachycephala,  Potentilla  incana, 
Poterium polygamum, Teucrium polium, Viola ambigua

Домі нант ні види: Pimpinella titanophila
По між ін ших асо ціа цій у цьо му сою зі Cephalario 

uralensis-Pimpinelletum titanophyllae за ймає най більш 
від кри ті, віль ні від ґрун тово го по кри ву ді лян ки, 
де на по верх ні від сло нюю ться вап няки� Цено зи 
поши рені на схи лах різ ної ек спо зи ції, пере важ но 
стрім ких та се ред ньої кру тиз ни, і від зна чаю ться 
роз рі дже ним тра восто єм (20—50 %), а та кож най-
мен шим фло ристич ним роз маїт тям (у се ред ньо му 
19 ви дів на 100 м2)� 

Союз Poo bulbosae-Stipion graniticolae all� nov� hoc 
loco (но менк ла тур ний тип (holotypus) — асо ціа ція 
Ephedro  distachii-Stipetum  graniticolae, табл� 4, оп� 
21—30) — охо п лює рос лин ність криста ліч них від-
сло нень При дніп ров ської висо чини� Ок рім доли ни 

р� Ін гул, існу ють опи си рос лин ності цьо го сою зу в 
доли нах рі чок Пів ден ний Буг, Синю ха (В�В� Осич-
нюк, фіто цено тека Інсти туту бота ніки НАН Укра-
їни), Гір ський Ті кич (Ку зем ко, 2011)� Імо вір но, 
його угру по ван ня та кож мо жуть бути поши рені в 
пів ден но-схід ній час тині Укра їни на гра ніт них та 
гней со вих від сло нен нях При азов ської висо чини� В 
доли ні р� Ін гул цено зи лока лізо вані в се ред ній те-
чії (від м� Кіро во гра да на пів ночі до с� Пела геїв ка 
Ново бу зько го р-ну Мико лаїв ської обл�)�

Асо ціа ція Potentillo  incanae-Seselietum  pallasi  ass� 
nov� hoc loco (табл� 4, оп� 1—10, но менк ла тур ний 
тип (holotypus) — оп� 7)�

Діаг ностич ні види: Centaurea  stoebe,  Hieracium 
umbellatum,  Minuartia setacea, Poa  bulbosa,  Sedum 
acre, Seseli pallasii, Setaria viridis; Ceratodon purpureus, 
Tortula ruralis

Констант ні види: Artemisia austriaca, Artemisia 
marschalliana, Berteroa incana, Chondrilla  juncea, 
Festuca valesiaca, Galium  ruthenicum,  Hylotelephium 
polonicum,  Koeleria cristata, Potentilla  argentea, 
Potentilla incana, Thymus dimorphus, Trifolium arvense, 
Veronica spicata

Домі нант ні види: Festuca  valesiaca,  Poa  bulbosa; 
Cladonia foliacea

Охо п лює най більш роз рі дже ні ксе ро фіт ні угру-
по ван ня зі слаб кими цено тич ними зв’язками на 
міс цях вихо ду вели ких кам’яних брил� Ми від-
носи мо асо ціа цію до кла су Festuco-Brometea, хоча 
її цено зи від зна чаю ться висо кою част кою діаг-
ностич них ви дів Sedo-Scleranthetea Braun-Blanquet 
1955� У по даль шому її син так соно міч ний ста тус 
може бути уточ не ний� У доли ні р� Ін гул цено зи за-
йма ють неве ликі за пло щею ді лян ки (1—25 м2) різ-
ної ек спо зи ції� Про ек тив не по крит тя трав’яного 
яру су угру по вань — 15—40 %, рід ше — до 70 %� 
Знач ну участь у фор му ван ні цено зів бере та кож 
мохо во-ли шай нико вий ярус (до 60 %)�

Асо ціа ція Achilleo ochroleucae-Poetum bulbosae ass� 
nov� hoc loco (табл� 4, оп� 11—20, но менк ла тур ний 
тип (holotypus) — оп� 11)�

Діаг ностич ні види: Achillea ochroleuca, 
Allium  paczoskianum,  Arenaria  uralensis,  Artemisia 
marschalliana,  Centaurea  stoebe,  Eremogone 
biebersteinii, Erophila verna, Filago  arvensis,  Gagea 
bohemica, Gagea bulbifera, Galium  ruthenicum, 
Holosteum  umbellatum,  Minuartia  leiosperma,  Phleum 
phleoides, Pilosella  echioides,  Poa  bulbosa,  Potentilla 
incana, Poterium polygamum, Psammophiliella muralis, 
Pulsatilla pratensis, Rumex acetosella, Veronica verna
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Таблиця 3. Фітоценотична характеристика асоціації Cephalario uralensis-Pimpinelletum titanophyllae

Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Крутизна схилу (°) 15 45 5 60 60 10 40 70 40 40
Експозиція SW N E SE S E N S S E
Проективне покриття 50 30 50 25 20 50 40 25 20 30
Кількість видів в описі 24 20 21 7 10 24 23 21 21 21
Кам'янистість поверхні 50 70 10 80 80 40 60 75 80 70

D.s. Ass. Cephalario uralensis-Pimpinelletum titanophyllae:
Cephalaria uralensis 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1
Pimpinella titanophila 2 3 1 3 2 4 1 · · 3
Gypsophila collina + + 3 · · + 1 1 1 +
Scutellaria verna 1 + · 1 + + 2 · · ·

D.s. All. Potentillo arenariae-Linion czerniaevii:
Convolvulus lineatus + · + + + + 1 · 1 +
Poterium polygamum + 1 1 · + · + · · 1
Linum tenuifolium · + · + + + + · + ·
Viola ambigua + + · · · + + · + +
Jurinea brachycephala · · 1 + · · · 2 2 ·
Centaurea marschalliana · 1 · · + · · + + +
Asperula montana + · · · · · + + + +
Genista scythica 2 1 · · · · · · · ·
Linum linearifolium · · · · · · · + 1 +
Thymelaea passerina + · + · · + · · · ·

D.s. Cl. Festuco-Brometea:
Festuca valesiaca · + 2 · · 2 2 · · ·
Euphorbia stepposa · + + · + + + + + +
Teucrium chamaedrys · · + · · + · · · 1
Euphorbia seguieriana + · + + · · · + · ·
Teucrium polium 1 + + · + + + 1 + ·
Securigera varia · · + · · · · · + +
Stipa capillata · · 1 · · + · · · ·
Asyneuma canescens · · · · · + + · · ·
Thymus dimorphus · · · · · · · + + +
Potentilla incana 3 · 1 · · 2 1 · · ·
Salvia nutans + · · · · + · + · ·
Allium inaequale + + · · · · + · · ·
Linum hirsutum · · · · · · · + + ·
Odontites luteus + · + · · · · · · ·
Onosma macrochaeta + · + · · + · · · ·
Stipa lessingiana · · · · · · · + + ·
Taraxacum serotinum · · · · · + · · · +
Xeranthemum annum · · + · · · · · + ·

Інші види:
Crepis rhoeadifolia + · · · · + · · · ·
Daucus carota · + · · · · · + · +
Melilotus officinalis · · + · · · · + + ·
Picris hieracioides · + · · · · + · · +
Allium flavescens · · · · · · + + · ·
Rosa sp. + + · · + + + · · ·

Види, що тра п ляю ться зрід ка: Achillea  nobilis (3: +); A.  setacea (6: 1); Allium  paczoskianum (7: +), Artemisia  absinthium (8: +), 
Asperula cynanchica (2: +), Astragalus albidus (9: +), A. austriacus (1: +), A. ucrainicus (9: +), Botriochloa ischaemum (10: +), Bromopsis 
riparia (1: +), Centaurea diffusa (1: +), Chamaecytisus ruthenicus (9: 1), Clematis integrifolia (2: +), Cotinus coggygria (6: +), Crataegus 
monogyna (10: +), Cynoglossum officinale (7: +), Echinops ruthenicus (3: +), Elytrigia intermedia (10: +), Eryngium campestre (10: +), 
Euphorbia pseudoglareosa (1: +), Galium verum (7: +), Grindelia squarrosa (6: +), Helichrysum arenarium (10: +), Hieracium umbellatum 
(7: +), Linaria biebersteinii (7: +), Linum austriacum (2: +), Medicago falcata (6: +), Melilotus albus (8: +), Paronychia cephalotes (1: 1), 
Phlomis pungens (8: +); Prunus spinosa (2: +), Salvia nemorosa (7: +), Sideritis comosa (8: +), Stachys recta (9: +)�

Міс це зна хо джен ня опи сів: 1, 2, 3 — Мико лаївська обл�, Баш танський р-н, окол� с� При віль не (01�08�11); 4, 5 — Мико лаївська 
обл�, Баш танський р-н, між с� Ново бір зу лів ка та с� При віль не (02�08�11); 6, 7 — Мико лаївська обл�, Баш танський р-н, окол� 
с� Світ ли цьке (02�08�11); 8, 9 — Мико лаївська обл�, Ново бу зький р-н, окол� с� Ново пет рів ка (02�08�11); 10 — Мико лаївська 
обл�, Ново бу зький р-н, між с� Майо рів ка та с� Уля нів ка (03�08�11)�
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Таблиця 4� Фітоценотична характеристика союзу Poo bulbosae-Stipion graniticolae

Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Крутизна схилу (°) 45 45 45 3 7 7 10 8 30 12 2 5 3 1 10
Експозиція NW N N N N SW W S E NW W E N S SW
Кількість видів в описі 19 17 11 20 30 27 30 18 21 16 35 22 30 31 34
Проективне покриття (%) 40 50 60 80 30 35 70 35 70 40 70 90 80 70 55
Покриття трав’яного ярусу (%) 25 30 40 70 20 20 30 15 40 15 50 50 40 35 40
Покриття мохово-
лишайникового ярусу (%)

15 30 30 20 15 20 60 25 40 30 30 40 40 40 20

Кам'янистість поверхні (%) 70 40 30 10 85 75 20 60 30 50 10 20 10 15 60
Номер синтаксона 1 2

D.s. Ass. Potentillo incanae-Seselietum pallasi:
Minuartia setacea + 1 1 · 1 + + + · · · · · · ·
Sedum acre 1 + 1 + + + + · 1 + · · · · +
Artemisia austriaca 1 · + · + + + · 1 + · · · · ·
Seseli pallasii 2 2 1 3 2 2 2 2 · 2 · · · · +

D.s. Ass. Achilleo ochroleucae-Poetum bulbosae:
Achillea ochroleuca · · · · · · · · · · 1 2 2 1 +
Poterium polygamum · · · · · · · · · · + + · · +
Rumex acetosella · · · · · · · · · · 3 · + · +
Eremogone biebersteinii · · · · · · · · · · + + + + +
Erophila verna · · · · · · · · · · + + + + +
Pulsatilla pratensis · · · · · · · · · · · + + + 1
Phleum phleoides · · · · · · · · · · 1 1 1 + +

D.s. Ass. Ephedro distachii-Stipetum graniticolae:
Stipa graniticola · · · · · + · · · · · · · · +
Ephedra distachya · · · · · · · · · · · · · · ·

D.s. All. Poo bulbosae-Stipion graniticolae:
Hylotelephium polonicum · · · + · · + · + + · · · · +
Centaurea stoebe · · · + + + + + · · · · · + +
Artemisia marschalliana · 1 1 · 1 1 2 1 + · + · + + +
Potentilla incana · 1 + + 1 + 2 1 · 1 1 + 1 2 2
Poa bulbosa 2 2 4 1 1 1 1 + 4 1 3 4 1 2 2
Hieracium umbellatum + + · + 1 1 + 1 · · · · · · ·
Pilosella echioides + · · · · · + · · · + 1 + + 1
Silene bupleuroides · · · · · · · · · · · · · 2 1
Psammophiliella muralis · · · · · · · + · · + 1 + · ·
Eremogone rigida · · · · · · · · · · · · · · +
Carex supina · · · · · · · · 1 · · · · 1 ·
Alyssum murale · · · · · · · · · · + · + · ·
Allium paczoskianum · · · · · · · · + · + · + + +

D.s. Cl. Festuco-Brometea:
Festuca valesiaca 1 2 · 4 · · 1 · + 1 2 2 3 2 2
Euphorbia seguieriana · + + · · + · · · · + + + + ·
Koeleria cristata 1 · · 1 + + · + + · 1 + + + 1
Galium ruthenicum + + · 1 · · 1 · · + + + 1 · +
Eryngium campestre · · · · · · + · + · + + + · ·
Helichrysum arenarium · · · · + + · · · · + · · · +
Trifolium arvense · · · 1 1 + + + · + + + + + +
Linaria genistifolia + + · · · · · · · · · · · · +
Potentilla argentea + · · · + + + + · · + · · · ·
Chondrilla juncea · · · + + + + · · · + + + + ·
Potentilla impolita + + · · · · · · 1 · + · · · ·
Thymus dimorphus · + · · + · 1 · · + · 1 · + +
Teucrium chamaedrys · · · · · · · · · · · · · · +
Myosotis micrantha · · · · · · · · · · + · + · ·
Erysimum diffusum + · · · · · · · + · + · + + ·
Scorzonera mollis · · · · · · · · · · · · · · +
Arenaria uralensis · · · · · · · · · · + · + + +
Allium paniculatum · · + · · + · · · · · · + + ·
Holosteum umbellatum · · · · · · · · · · · · + + +
Veronica spicata + + · · + + + · · · · · · · ·
Iris pumila · · · · · · · + 1 · + · + · ·
Euphorbia stepposa · · · · · · · · + · · · · · ·

Інші види:
Berteroa incana + + · + + · + · + + · · + · ·
Veronica verna · · · · + · · + · · + + + + +
Filago arvensis · · · · · · · · · · + + + + ·
Chondrilla latifolia · · · · · · · · · · · + · · ·
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Таблиця 4 (продовження)� Фітоценотична характеристика союзу Poo bulbosae-Stipion graniticolae

Номер опису 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Крутизна схилу (°) 10 5 10 5 20 30 30 45 2 45 15 40 20 30 20
Експозиція E E SW SW SW E E ES NE NW W E E E S
Кількість видів в описі 26 19 32 27 28 34 28 30 37 20 33 21 24 29 33
Проективне покриття (%) 70 95 60 50 40 65 60 45 75 60 80 50 60 40 60
Покриття трав’яного ярусу (%) 40 30 40 40 20 65 60 40 75 60 70 40 45 40 60
Покриття мохово-
лишайникового ярусу (%)

30 70 55 30 25 0 0 5 0 10 10 15 20 5 1

Кам'янистість поверхні (%) 20 5 40 50 60 20 10 15 5 15 5 40 30 20 7
Номер синтаксона 3

D.s. Ass. Potentillo incanae-Seselietum pallasi:
Minuartia setacea · · · · · · · · · · · · · · ·
Sedum acre · · · + · + · · · · · · · · ·
Artemisia austriaca · · · · · + · · · · · · · · ·
Seseli pallasii · · + + 1 · · · · 1 + · · · +

D.s. Ass. Achilleo ochroleucae-Poetum bulbosae:
Achillea ochroleuca + 3 1 1 1 · · · · · · · 1 + 1
Poterium polygamum 1 + + + + · · · · · · · + · ·
Rumex acetosella · 1 + + + · · · · · + · · · ·
Eremogone biebersteinii · · + · · · · · · · + · · · ·
Erophila verna + · + + + · · · · · + · · · ·
Pulsatilla pratensis 1 + 1 + 1 · · + · · 2 · + · +
Phleum phleoides 1 1 1 1 + · · + · + + · + 1 1

D.s. Ass. Ephedro distachii-Stipetum graniticolae:
Stipa graniticola · · + + + 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
Ephedra distachya · · · · · 2 1 + · · + · + 1 ·

D.s. All. Poo bulbosae-Stipion graniticolae:
Hylotelephium polonicum + · + + · · + · · · · · · + +
Centaurea stoebe · · + + + + · · · · · + · · ·
Artemisia marschalliana + + + 1 1 + + 1 + · 1 1 + + +
Potentilla incana 2 1 1 + + 2 1 + 1 + 1 + + · +
Poa bulbosa 1 2 2 2 1 + 2 · · + · 2 3 2 2
Hieracium umbellatum · + · · · · · · · · · + · · ·
Pilosella echioides 1 + 1 + 1 · · · + · + + + + +
Silene bupleuroides · · + + · · + · · · · 1 · · +
Psammophiliella muralis · + · · · · · · · · · · + · ·
Eremogone rigida · · · + · · + + + · · · · · ·
Carex supina · · · · · · + · · · · 1 + 1 ·
Alyssum murale · · · · · · · · · + + · · · ·
Allium paczoskianum · · + · · · · · · · + · · + ·

D.s. Cl. Festuco-Brometea:
Festuca valesiaca 3 + 3 3 · 2 2 + 4 4 1 · · + +
Euphorbia seguieriana + · + · + + + + + · + + + · ·
Koeleria cristata + + 1 1 + + · + + · + 1 · · +
Galium ruthenicum 1 + 1 + 1 2 1 2 1 1 1 1 · 1 1
Eryngium campestre + · + · · · + + + · + + + + +
Helichrysum arenarium + + + + · + + + + · · · + · ·
Trifolium arvense · · + + · + · · · · + · · · +
Linaria genistifolia · · · · + · + · · · · · · · ·
Potentilla argentea · · + · · 1 · · + + · + · + ·
Chondrilla juncea · + · · · · + + · · + + + + ·
Potentilla impolita · · · · · · · · + · · · · + +
Thymus dimorphus + + + + · · 1 + 1 · 1 + + · ·
Teucrium chamaedrys · · · · · · · + 1 · · · 1 · +
Myosotis micrantha + · · · + · · · · · + · · · +
Erysimum diffusum · · · · · · · · · · · · · · ·
Scorzonera mollis · · + · · · · · · · · · + 1 +
Arenaria uralensis + · · · · · · · · · + · · · ·
Allium paniculatum · · · · · · · · · · + · · · +
Holosteum umbellatum + · + · + · · · · · + · · · ·
Veronica spicata · · · · · · · + + + · · · · ·
Iris pumila · · · · · · + · + + + · · + +
Euphorbia stepposa · · · · · + + + · · · + · · ·

Інші види:
Berteroa incana · · · · · · · · · · · + · · ·
Veronica verna + · + + + · · · + · + · · + +
Filago arvensis · · · · · + · · · · · · · + ·
Chondrilla latifolia · + · · · · + · + + · · · · ·
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Констант ні види: Chondrilla  juncea,  Eryngium 
campestre,  Euphorbia seguieriana, Festuca valesiaca, 
Helichrysum arenarium, Hylotelephium  polonicum, 
Koeleria cristata, Myosotis  micrantha,  Seseli  pallasii, 
Silene bupleuroides, Stipa graniticola, Thymus dimorphus, 
Trifolium arvense

Домі нант ні види: Poa bulbosa
Угру по ван ня зроста ють на спа дистих схи лах 

із тон ким ша ром ґрун ту (1—10 см)� Се ред ін ших 
асо ціа цій цьо го сою зу цено зи Achilleo  ochroleucae-
Poetum bulbosae від зна чаю ться най більш сфор мова-
ним тра восто єм (до 95 % в окре мих ви пад ках)� 
Фло ристич не ба гатство до сить силь но варі ює за-
леж но від по туж ності ґрун ту і може ста нови ти від 
19 до 35 ви дів на 25 м2� Як і попе ред ня асо ціа ція, 
ха рак тери зує ться знач ною участю мохо во-ли шай-
нико вого яру су (до 70 %)�

Асо ціа ція Ephedro  distachii-Stipetum  graniticolae 
ass� nov� hoc loco (табл� 4, оп� 21—30, но менк ла тур-
ний тип (holotypus) — оп� 26)�

Діаг ностич ні види: Artemisia  marschalliana, 
Ephedra distachya, Galium ruthenicum, Stipa graniticola

Констант ні види: Carex supina, Chondrilla juncea, 
Eryngium campestre, Euphorbia seguieriana, Euphorbia 
stepposa, Festuca valesiaca, Helichrysum arenarium, Iris 
pumila, Jurinea arachnoidea, Koeleria cristata, Phleum 
phleoides, Pilosella echioides, Poa bulbosa, Potentilla 
argentea, Potentilla incana, Pulsatilla pratensis, Stachys 
recta,  Teucrium  chamaedrys,  Thymus dimorphus, 
Veronica verna

Домі нант ні види: Festuca valesiaca, Stipa graniticola
Цено зи асо ціа ції поши рені зде біль шого на схи-

лах се ред ньої кру тиз ни, про те мо жуть зроста ти і 
на спа дистих� Тра востій роз рі дже ний (40—80 %)� 

Таблиця 4 (продовження)� Фітоценотична характеристика союзу Poo bulbosae-Stipion graniticolae

Види, що тра п ляю ться зрід ка: Achillea nobilis (4: +; 24: +), A. pannonica (4: +; 5: +; 6: +), Acinos arvensis (25: +), Agropyron pectinatum 
(22: 1; 24: 1; 26: +), Ajuga chia (21: +), Allium inaequale (11: +; 21: +), A. rotundum (24: +), Alyssum hirsutum (21: +; 28: +), Amygdalus 
nana (23: +), Androsace elongate (9: +), Anisantha tectorum (9: +; 30: +), Anthemis ruthenica (9: +; 14: +; 29: +), Asparagus polyphyllus 
(23: +; 24: +), Aster bessarabicus (20: +), Astragalus onobrychis (22: +; 23: +), Aurinia saxatilis (10: +), Botriochloa ischaemum (2: +; 
23: +; 24: +; 25: 1), Bromopsis  riparia (24: 1), Bromus  squarrosus (25: 1), Calamagrostis  epigeios (27: +), Centaurea  diffusa (7: +), 
C. marschalliana (23: +; 26: +), Cerastium kioviense (11: +; 12: +), Ceratodon purpureus (5: 2; 7: 1; 8: 1; 10: 2), Chamaecytisus ruthenicus 
(24: 1; 25: 1), Chenopodium album (4: +), Cichorium intybus (7: +), Cladonia foliacea (7: 5; 10: 1), C� sp� (10: 2), Cleistogenes bulgarica 
(5: +; 7: 1; 21: 1; 22: +), Convolvulus arvensis (14: +; 20: +), Conyza canadensis (4: +), Cotoneaster melanocarpus (5: +; 6: +), Crataegus 
monogyna (11: +), Dianthus hypanicus (20: +), Echium vulgare (1: +; 4: +), Elytrigia intermedia (6: +), Eragrostis minor (5: +; 6: +), 
E. pilosa (5: 1; 6: 1), Erodium cicutarium (11: +), Fallopia convolvulus (29: +), Fumaria schleicheri (29: +), Gagea bohemica (14: +; 
16: +; 18: +), G. bulbifera (14: +; 15: +; 17: +; 19: +), G. sp� (9: +; 27: +; 29: +), Galium verum (5: 1; 6: 1; 8: +; 28: 1), Herniaria 
besseri (23: +; 26: +), H. glabra (1: +; 28: +), Hyacinthella leucophaea (11: +), Hypericum elegans (16: +; 18: +; 19: +), H. perforatum 
(1: +; 8: +; 22: +; 23: +), Hypnum cupressiforme (7: +), Inula oculus-christi (30: +), Jurinea arachnoidea (21: +; 22: 1; 23: +; 24: +), 
J. granitica (14: +), Kochia prostrata (21: +), Lamium amplexicaule (29: +), Leontodon biscutellifolius (11: +; 20: +; 23: +), Linum 
austriacum (24: +), Medicago falcata (2: +; 21: 1; 27: +), Melica transsilvanica (25: +; 28: +), Minuartia leiosperma (15: +; 16: +; 19: +; 
20: +), Nigella arvensis (21: +), Nonea rossica (20: +), Otites densiflorus (3: +), Phlomis pungens (3: +; 22: +), Pilosella officinarum 
(4: +), Plantago arenaria (21: +; 29: +), P. lanceolata (7: +), Poa angustifolia (24: +), P. compressa (5: +), Polycnemum majus (29: +), 
Polygonum aviculare (5: +), P. patulum (4: +; 7: +), Portulaca oleracea (6: 1; 21: 1), Potentilla semilaciniosa (30: +), Prunus spinosa 
(9: +; 22: +), Rosa sp� (24: +), Rumex thyrsiflorus (9: +), Salsola tragus (21: +), Salvia nemorosa (21: +; 25: +; 28: +), S. nutans (21: +; 
22: +), Scleranthus annuus (20: +), Sedum borissovae (30: +), Senecio erucifolius (24: +), S. vernalis (20: +; 30: +), Seseli tortuosum 
(24: +), Setaria viridis (5: +; 6: +; 8: +; 21: +), Sideritis montana (21: +), Sisymbrium polymorphum (26: +), Spiraea hypericifolia (6: +), 
Stachys recta (23: +; 24: +; 29: +; 30: +), Steris viscaria (16: +), Stipa capillata (14: +; 24: 1; 26: +), S. dasyphylla (15: +), Teucrium 
polium (23: +), Thalictrum minus (25: +), Tortula ruralis (5: 1; 7: 2; 5: 3; 10: 1), Tribulus terrestris (21: +), Tulipa hypanica (13: +; 24: +), 
Verbascum austriacum (24: 1; 30: +), V.  lychnitis (23: +), V. phlomoides (5: +; 7: +), V. phoeniceum (24: +; 25: +; 26: +), Veronica 
arvensis (18: +), V. triphyllos (30: +), Vinca herbacea (30: +), Vincetoxicum intermedium (16: +), Viola arvensis (29: +; 30: +)�

Номе рами по зна чено син так сони: 1 — Potentillo incanae-Seselietum pallasi ass� nov�; 2 — Achilleo ochroleucae-Poetum bulbosae ass� 
nov�; 3 — Ephedro distachii-Stipetum graniticolae ass� nov�

Міс це зна хо джен ня опи сів: 1, 2, 3, 27 — Кіро во градська обл�, Усти нівський р-н, окол� с� Олек сан д рів ка (08�06�12); 4, 10 — 
Кіро во градська обл�, Боб рине цький р-н, окол� с� Бори сів ка (07�08�11); 5, 6, 7, 8 — Кіро во градська обл�, Нов го род ківський 
р-н, між с� Тара сів ка та с� Інгу ло-Кам’янка (06�08�11); 9 — Кіро во градська обл�, Ком пані ївський р-н, між с� Інгу ло-Кам’янка 
та с� Гу бів ка (04�06�12); 11 — Мико лаївська обл�, Ново бу зький р-н, на впро ти с� Роза нів ка (15�06�13); 12, 13, 14, 16, 17, 20, 26 — 
Мико лаївська обл�, Ново бу зький р-н, на впро ти с� Роза нів ка (16�06�13); 15, 18, 19, 30 — Кіро во градська обл�, Усти нівський 
р-н, окол� с� Любо вич ка (13�06�13); 21 — Кіро во градська обл�, Усти нівський р-н, окол� с� Сед нів ка (07�08�11); 22 — Кіро во-
градська обл�, Ком пані ївський р-н, між с� На гля дів ка та с� Лозу ват ка (07�06�12); 23 — Кіро во градська обл�, Ком пані ївський 
р-н, окол� с� Інже не рів ка (07�06�12); 24 — Кіро во градська обл�, Доли нівський р-н, окол� с� Лав рів ка (03�06�12); 25 — Кіро во-
градська обл�, Усти нівський р-н, окол� с� Ган но-Леон тови чеве (08�06�12); 28, 29 — Кіро во градська обл�, Усти нівський р-н, 
окол� с� Зав туро во (09�06�12)�
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На від міну від ін ших асо ціа цій сою зу, угру по ван-
ня Ephedro  distachii-Stipetum  graniticolae від різ няю-
ться слаб кою участю мохо во-ли шай нико вого яру су 
(0—20 %) і, на впа ки, най біль шим фло ристич ним 
ба гатст вом (у се ред ньо му 29 ви дів на 25 м2)�

Ви снов ки

Ана ліз опи сів ксе ро терм ної рос лин ності з тери-
то рії Укра їни та су між них кра їн Євро пи і за хід-
ної час тини Ро сій ської Феде ра ції пока зав, що 
цен траль но- та схід ноєв ро пей ські сте пи за фло-
ристич ним скла дом до сить силь но від різ няю ться 
від та ких у Сте по вій та біль шій час тині Лісосте по-
вої зон Укра їни, тому ма ють роз гля дати ся в різ них 
син так со нах вищо го ран гу, що най мен ше — на рів-
ні сою зів� Зок рема, під час кластер ного ана лізу на 
ви щих рів нях поді лу відо кре мив ся союз Festucion 
valesiacae, опи са ний ще Яро ми ром Клі кою (Klika, 
1931) з Че ської Рес пуб ліки (Пів ден на Мора вія)� До 
ньо го не ввій шов жо ден опис з тери то рії Укра їни� 
Це пов’язано з наяв ністю низ ки ха рак тер них цент-
раль ноєв ро пей ських ви дів, які не представ лені в 
Укра їні, або тра п ляю ться зрід ка� Зок рема, висо кою 
вір ністю та констант ністю від зна чаю ться  Thymus 
praecox  Opiz,  Allium  flavum L�, Galium  glaucum L�, 
Sedum  album,  S.  sexangulare, Erysimum  crepidifolium 
Rchb�, E. odoratum, Dianthus pontederae, Seseli osseum, 
S.  hippomarathrum,  Poa  badensis  Willd�, Globularia 
bisnagarica L�, Helianthemum chamaecystus, Jovibarba 
hirta та ін� Та кож для угру по вань цьо го сою зу з 
Цен траль ної Євро пи не ха рак тер ні види, широ-
ко представ лені в луч них сте пах Укра їни: Salvia 
nemorosa, Euphorbia stepposa, Carex praecox, Caragana 
frutex, Bromopsis  inermis, B.  riparia, Peucedanum 
ruthenicum, Ferulago  galbanifera, Seseli  tortuosum, 
Trinia multicaulis, Galatella villosa� Тому схід ною ме-
жею цьо го сою зу, ймо вір но, має бути кар пат ський 
регі он� У ході по даль ших до слі джень об сяг поши-
рен ня угру по вань Festucion  valesiacae може уточ-
нюва тися� 

Ксе ро терм на рос лин ність кла су Festuco-Brometea 
в ме жах доли ни р� Ін гул об’єднується у 18 асо ціа-
цій, що нале жать до 5 сою зів та 1 по ряд ку� Пет-
ро фіт но-сте пова рос лин ність доли ни р� Ін гул 
представ лена 6 асо ціа ція ми, які ми від носи мо до 
двох сою зів — Potentillo arenariae-Linion czerniaevii, 
що охо п лює рос лин ність вап няко вих від сло нень 
При чор но мор ської низо вини, та Poo  bulbosae-
Stipion  graniticolae, до яко го нале жить ксе ро фіт на 
рос лин ність криста ліч них від сло нень При дніп ров-
ської висо чини� 

Де таль ний ана ліз реш ти син так со нів ксе ро терм-
ної рос лин ності кла су Festuco-Brometea в доли ні 
р� Ін гул буде пода но в дру гій час тині пуб ліка ції�
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СИНТАКСОНОМИЯ КСЕРОТЕРМНОЙ РАСТИ-
ТЕЛЬНОСТИ ДОЛИНЫ р� ИНГУЛ (КЛАСС FESTUCO-
BROMETEA)� ЧАСТЬ 1� ПЕТРОФИТНО-СТЕПНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Приводятся результаты крупномасштабного сравнения 
описаний ксеротермной растительности долины р� Ингул, 
а также других территорий Украины, Центральной 
и Восточной Европы, западной части Российской 
Федерации� Весь массив данных разделился на 8 групп 
кластеров, которые репрезентируют основные типы 
степной растительности� Выявлено, что в долине р� Ингул 
ксеротермная растительность класса Festuco-Brometea 
представлена 18 ассоциациями, которые объединены 
в 5 союзов и 1 порядок� Из них 2 союза и 9 ассоциаций 
предлагается выделить в качестве новых� Петрофитно-
степная растительность долины р� Ингул представлена 
сообществами на сарматских известняках в нижнем течении 
(союз Potentillo  arenariae-Linion  czerniaevii), а также на 
кристаллических обнажениях в среднем и верхнем течении 
(союз Poo bulbosae-Stipion graniticolae)�

К  л  ю  ч  е  в  ы  е    с  л  о  в  а:   синтаксономия, классификация  
Ж.  Браун-Бланке, Festuco-Brometea, степная  расти-
тельность, петрофитные степи

D.S. Vynokurov
M�G� Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

SYNTAXONOMY OF XEROTHERMIC VEGETATION 
OF THE INGUL RIVER VALLEY (CLASS FESTUCO-
BROMETEA)� PART 1� PETROPHYTIC STEPPE 
VEGETATION

Results of a large-scale analysis of releves of xerothermic steppe 
vegetation in the Ingul River valley and other areas in Ukraine, 
Central and Eastern Europe, the western part of the Russian 
Federation are given� The whole data set was divided into 8 
main groups of clusters that represent different types of steppe 
vegetation� It has been found that in the Ingul River valley 
xerothermic vegetation of Festuco-Brometea is represented by 
18 associations, grouped in 5 alliances and 1 order� Of these, 2 
alliances and 9 associations were proposed as new� Petrophytic 
steppe vegetation of the Ingul River valley is represented by 
communities on the Sarmatic limestones in the lower reaches 
(Potentillo  arenariae-Linion  czerniaevii) and also on crystalline 
outcrops in the middle and upper reaches of the river (Poo 
bulbosae-Stipion graniticolae)�

K e y  w o r d s: syntaxonomy, Braun-Blanquet classification, 
Festuco-Brometea, steppe vegetation, petrophytic steppes.



161ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 2

М�О� ГОЛІВЕЦЬ
Інститут еволюційної екології НАН України

вул� Академіка Лебедєва, 37, м� Київ, 03143, Україна 

marina.golivets@gmail.com

АДАПТИВНА СТРАТЕГІЯ IMPATIENS PARVIFLORA (BALSAMINACEAE) У ВТОРИННОМУ АРЕАЛІ. 
I. ЗАКОНОМІРНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОПУЛЯЦІЙ НА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНОМУ ГРАДІЄНТІ
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Вступ

Інва зій ний по тен ціал окре мого виду рос лин зале-
жить від низ ки біо хі міч них, мор фофі зіо ло гіч них та 
еко ло гіч них власти востей, які є ре зуль та том три-
ва лої ево лю ції у при род ному ареа лі й адап тив ної 
стра те гії у вто рин ному ареа лі (Ricotta et al�, 2010)� 
Го лов ні век тори пос тін тро дук цій ної адап тив ної 
стра те гії виду охо плю ють ре про дук тив ний по тен-
ціал, спо сіб пере не сен ня діас пор, толе рант ність 
до стре су, фено ти піч ну пластич ність тощо (Alpert 
et al�, 2000; Daehler, 2003; Pyšek, Richardson, 2007; 
Pyšek et al�, 2009)� При цьо му на бір кон крет них 
скла до вих адап тив ної стра те гії ви дос пеци фіч ний 
(Richardson, Pyšek, 2006; Pyšek et al�, 2009), а най-
зруч ні шим об’єктом для вив чен ня «пове дін ки» 
виду в ново му сере дови щі є попу ля ція� Саме на рів-
ні попу ля ції від бува ють ся го лов ні мік ро ево лю цій-
ні й адап та цій ні про цеси, вини ка ють внут ріш ньо-
попу ля цій ні, між попу ля цій ні, внут ріш ньо видо ві 
та між видо ві взає мозв’язки, з яких почи наю ться 
змі ни рос лин ного по кри ву�

Impatiens parviflora DC� (Balsaminaceae) — один із 
най яск раві ших у Євро пі при кла дів ек спан сії чужо-
рід них ви дів у лісо ві угру по ван ня, в тому чис лі 
при род ні� Це нези мую чий без ро зет ко вий одно річ-
ник зав ви шки 20—60(150) см, при род но поши ре-
ний у го рах Цен траль ної Азії� До Євро пи впер ше 
пот ра пив че рез бота ніч ні сади як рос лина з деко-
ра тив ними якостя ми та ціка вим спо со бом роз-
по всю джен ня на сін ня, про що свід чать бли зько 
50-ти істо рич них запи сів із 30-ти бота ніч них са дів 
Цен траль ної Євро пи (Galera, Sudnik-Wójcikowska, 
2010)� В Укра їну I. parviflora заве зе ний ще в 1840-х 
ро ках ака демі ком О� Шрен ком і ви сія ний у ко лек-
ціях бота ніч них са дів Льво ва та Киє ва (Про топо-
пова, 1989)� До по чат ку інва зії широ ко куль тиву-
вав ся по всій Євро пі� Як ука зує L� Trepl (1984), на 
по чат ково му ета пі ін тро дук ції на сін ня I. parviflora 

та кож висі вало ся в на бли жені до при род них фіто-
цено зи для «зба га чен ня» фло ри� У дико му ста ні 
I. parviflora впер ше за фік сува ли в 1831 р� біля бота-
ніч ного саду м� Жене ви (Швей ца рія)� У 1900-х 
ро ках вид по чав ак тив но про ника ти на уз ліс ся та 
в ліси (Trepl, 1984)� Мак си маль на швид кість роз-
по всю джен ня у Вели кій Бри та нії сяга ла 24 км/рік 
(Perrins et al�, 1993)� За 150 ро ків від часу пер шого 
зане сен ня до Євро пи вид поши рив ся на знач ні 
пло щі, опа но вую чи різ нома ніт ні осе лища — від 
ни зин до гір ських лис тя них лі сів� При цьо му дос те-
мен но не відо мо, що слу гува ло бар’єром для поши-
рен ня I. parviflora про тя гом пер ших ста ро ків і що 
спри чини лося до стрім кої коло ніза ції виду в при-
род ні угру по ван ня впро довж ос тан ніх деся ти літь�

Не зва жаю чи на дос тат ню вив че ність біо ло гії та 
еко ло гії I.  parviflora (Coombe, 1956; Trepl, 1984), 
ком плекс ні попу ля цій ні до слі джен ня виду, які є 
осно вою для роз роб ки захо дів запо бі ган ня біо ло-
гіч ним інва зіям і їх кон тро лю, досі не про води лися� 
Не вико на ний і по рів няль ний ана ліз пер вин ного 
та вто рин ного ареа лів I. parviflora, який є од ним із 
го лов них мето дів про гно зу ван ня роз по всю джен ня 
біо гео гра фіч но чужо рід них ви дів у ново му сере-
дови щі (Hierro et al�, 2004)� 

Мета цьо го до слі джен ня — ви зна чен ня скла до-
вих адап тив ної стра те гії I.  parviflora  у вто рин ному 
ареа лі кла сич ними мето дами попу ля цій ної еко ло-
гії� Зок рема, наше до слі джен ня пе ред бача ло: по рів-
няль ну ха рак теристи ку пер вин ного та вто рин ного 
ареа лів ан тро пофі та; з’ясування впли ву ос нов них 
еко ло гіч них фак то рів на мор фо мет рич ні пара мет-
ри I� parviflora; оцін ку сту пеня фено ти піч ної мін-
ливості та пластич ності мор фо мет рич них оз нак на 
еко лого-цено тич ному гра дієн ті� 

Об’єкти та мето ди до слі джен ня

Об’єктом до слі джен ня є I. parviflora� По рів няль ний 
ана ліз пер вин ного та вто рин ного ареа лів виду здій-



162 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(2)

сне но на осно ві кри тич ного літе ра тур ного огля ду� 
Попу ля цій ний ана ліз 20-ти ло каль них попу ля цій 
I.  parviflora про веде но про тя гом лип ня—серп ня 
2013 р� Усі ві діб рані для ана лізу попу ля ції лока лізу-
ють ся в ме жах лісо вих фіто цено зів Киє ва та його 
око лиць (парк-пам’ятка садо во-пар ково го мис-
тецтва за галь но дер жав ного зна чен ня «Фео фа нія», 
за каз ник «Ліс ники» (НПП «Голо сіїв ський»), лісо ві 
куль тури Бояр ської ЛДС по бли зу с� Кре мени ще і 
с� Круг лик) та охо плю ють різ нома ніт тя еко то пів на 
рів ні груп (Бур да, Ігна тюк, 2011)� На осно ві візу-
аль ного кри те рію і мате ріа лів лісо впо ряд ку ван ня в 
ме жах до слі дже них фіто цено зів роз різ няли «ліс» та 
«де рев ний куль тур фіто це ноз»� По льо ві до слі джен-
ня пе ред бача ли гео бота ніч ні опи си з ура ху ван ням 
попу ля цій ної щіль ності I.  parviflora, ви зна чен ня 
від нос ної ін тен сив ності ос віт лен ня та від бір осо-
бин для по даль шого каме раль ного опра цю ван ня� 

По льо вий мате ріал від бира ли в яко мога ко рот ший 
про мі жок часу, щоби міні мізу вати вплив онто гене-
тич ного дрей фу («ontogenetic drift», Evans, 1972) на 
ре зуль тати до слі джен ня� Об сяг ви бір ки для кож ної 
попу ля ції, за ви нят ком трьох, ста но вив 30 осо бин у 
гене ра тив ному ста ні (табл� 1)� Попу ля цій на щіль-
ність об чис люва лась як се ред нє чис ло осо бин на 
5-ти ді лян ках пло щею 1 м2, до віль но за кла де них у 
міс ці від бору проб� Ін тен сив ність ос віт лен ня вимі-
рюва лася Solar Power Meter CEM DT-1307�

Від нос на ін тен сив ність ос віт лен ня (Lr, %) ви-
зна ча лась як від но шен ня ін тен сив ності ос віт-
лен ня на рів ні роз ташу ван ня лист ко вої по верх ні 
I.  parviflora до та кої на від кри тій міс цевості� По-
каз ники еко ло гіч них фак то рів (воло гість ґрун ту — 
Hd; вміст за свою ва них форм азо ту — Nt; аера ція 
ґрун ту — Ae) об чис лені мето дом син фіто інди ка ції 
(Ді дух, Плю та, 1994; Екоф лора…, 2000; Didukh, 

Таблиця 1. Обсяг вибірки й еколого-ценотична характеристика місцезнаходжень локальних популяцій Impatiens parviflora DC.

№ попу-
ляції

Обсяг вибірки, 
особини

Еколого-ценотична приуроченість
Популяційна 

щільність, особ�/м2
Hd, бал Nt, бал Ae, бал Lr, %

1 30 дубово-грабовий ліс 79 12 6,8 7,1 10,6

2 22 ясеневий ліс 15 12,8 7,9 8,1 40,0

3 15 ясеневий ліс 20 12,5 8,4 8,5 25,0

4 30 грабово-дубово-ясеневий ліс 122 11,8 6,7 7,2 9,2

5 30 грабово-дубово-ясеневий ліс 99 11,9 6,9 7,4 10,4

6 30 грабово-дубово-ясеневий ліс 74 11,9 6,5 7,4 11,3

7 30 сосново-кленовий культурфітоценоз 103 12 6,5 7,3 7,5

8 30 сосново-кленово-липовий культурфітоценоз 24 12 6 7,1 6,5

9 30 сосново-робінієво-кленовий культурфітоценоз 62 11,8 6,9 7,1 11,0

10 30 сосново-дубово-кленовий культурфітоценоз 35 12 6,3 7,1 6,1

11 30 ясенево-кленово-грабово-дубовий ліс 44 12,1 6,9 7,5 9,3

12 30 грабовий ліс 12 12,2 7,0 7,4 8,8

13 30 дубово-липово-грабовий культурфітоценоз 187 12,1 7,3 7,2 7,8

14 30 грабово-дубовий ліс 54 11,8 6,5 6,9 6,1

15 14 грабово-дубовий ліс 42 11,9 6,8 7,2 7,6

16 30 дубово-грабовий ліс 44 11,9 6,8 7,2 8,3

17 30 грабово-дубово-кленовий ліс 25 11,8 6,6 7 5,9

18 30
робінієво-дубово-кленово-грабовий 

культурфітоценоз
43 11,6 6,8 6,9 9,0

19 30
грабово-дубово-вільховий ліс із домішкою 

культур сосни
50 12,4 7,1 7,6 6,4

20 30 грабово-дубово-березовий культурфітоценоз 57 12 6,0 6,5 6,9

Min 14 12 11,6 6,0 6,5 5,9
Max 30 187 12,8 8,4 8,5 40

Всього 561
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2011)� Ос кіль ки між Nt та Ae вияв лена висо ка 
скорельованість (r = 0,86, p = 0,000), у по даль шому 
ана лізі вико ристо вува лися зна чен ня пер шого фак-
тора, отри мані мето дом го лов них ком по нент (PCA)� 

Мор фоло гіч ний ста тус осо бин оці нюва ли за 
20-ма ста тич ними мет рич ними й ало мет рич ними 
пара мет рами (табл� 2)� Абсо лют на фіто маса окре-
мих орга нів ви зна ча лась на ана лі тич них ва гах 
VIBRA HT (точ ність — 0,0001 г), пі сля попе ред-
ньо го вису шу ван ня фрак цій у су шиль ній шафі за 
тем пера тури 70º С про тя гом 48 го дин� Сума зна-
чень фіто маси окре мих фрак цій ста нови ла за галь-
ну фіто масу�

Мін ли вість мор фопа ра мет рів оці нюва лась кое-
фіці єн том ва ріа ції (CV, %), а пластич ність мор-
фост рук тур них пара мет рів на еко лого-цено тич-
ному гра дієн ті — ін дек сом фено ти піч ної пластич-
ності (PPI

md
), який об чис лю вав ся як від но шен ня 

різ ниці мак си маль ного та міні маль ного зна чень 
ме діа ни до її мак си маль ного зна чен ня (Valladares 
et al�, 2006)� Ста тистич ний ана ліз про веде но в про-
грам них паке тах MS Excel і Statistica 6�0 (StatSoft 
Inc�, 2001)�

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

По рів няль на ха рак теристи ка пер вин ного та вто-
рин ного ареа лів I. parviflora 

У ме жах пер вин ного ареа лу I. parviflora здій має-
ться на висо ту до 2600 м н� р� м� та є звичайним 
ком по нен том низ ки лісо вих угру по вань� Зок рема, 
I.  parviflora — цено тип но вір ний вид фор ма ції 
Picea schrenkiana Fisch� & C�A� Mey� на Тянь-Шані� 
В ме жах Джун гар сько го Ала тау, пів ніч них хреб-
тів Тянь-Шаню, Цен траль ного та За хід ного Тянь-
Шаню поши ре ний в яблу не вих, топо ле вих, мохо-
вих, жимо лосте вих, ма лин нико вих і різ но трав них 
ялин ни ках (Picea  schrenkiana), де су пут німи йому 
вида ми є Cystopteris fragilis (L�) Bernh�, Dryopteris filix-
mas (L�) Schott, Poa nemoralis L�, Millium effusum L�, 
Geum urbanum L�, Geranium rectum Trautv�, Aegopodium 
alpestre Ledeb�, Rubus saxatilis L� та ін� (Быков, 1950; 
Ио нов, Лебе дева, 2005; Seifriz, 1932)� У змі ша них 
і різ но трав них ялин ни ках від зна чено зростан ня 
I. parviflora по ряд із I. noli-tangere L� (Быков, 1950)� 
Су пут нє тра п лян ня цих ви дів у пер вин ному ареа-
лі за слу го вує на особ ливу ува гу, адже до слід ники 
неод нора зово фік сува ли, що у вто рин ному ареа лі 
I. parviflora ви тіс няє міс це вий I. noli-tangere (Perrins 
et al�, 1993; Faliński, 1998)�

Impatiens parviflora при род но поши ре ний у фор-
ма ції Malus  sieversii (Ledeb�) M� Roem, де зростає 
по ряд із типо вими лісо вими вида ми Brachypodium 
sylvaticum (Huds�) P� Beauv�, Pimpinella  multiradiata 
(Boiss�) Korovin, Scaligeria ugamica Korovin; є домі-
нан том трав’яного по кри ву в горі хо вих (Juglans 
regia L�) і чина ро вих (Platanus  orientalis L�) лі сах, 
ство рюю чи до кін ця лип ня літ ній ас пект (За пря-
гае ва, 1976; Пав лов, 1980)� В окре му гру пу виді ля-
ють типо ві, або немо раль ні моно домі нант ні кле-
нов ники (Acer  turkestanicum Pax) з Poa nemoralis та 
I. parviflora  (Каме лин, 1973)� Тра пля єть ся ра зом із 
Cystopteris  fragilis, Corydalis  ledebouriana Kar� & Kir�, 
Bunium  chaerophylloides  (Regel & Schmalh�) Drude, 
Thalictrum sultanabadense Stapf�, Poa nemoralis у змі-
ша них ялів цево-широ ко лис тя них лі сах у цен траль-
ному Памі ро-Алаї� Та кож поши ре ний у яч мін них 
кара-ар чів ни ках, скла де них із ксе ро філь них по рід; 
біло топо ле вих лі сах (Populus alba L�) із домі ну ван-

Таблиця 2. Морфометричні параметри Impatiens parviflora DC.

Параметр
Умовне позначення 

та формула обрахунку
Одиниця 

виміру

Метричні

Висота рослини h мм

Діаметр стебла d мм

Число метамерів N
m

шт�/особ�

Фітомаса коренів W
r

г

Фітомаса стебла W
s

г

Фітомаса листків W
l

г

Фітомаса репродуктивних 
органів

W
g

г

Загальна фітомаса рослини W=W
r
+W

s
+W

l
+W

g
г

Число генеративних пагонів N
i

шт�/особ�

Число квіток N
fl

шт�/особ�

Число генеративних 
бруньок

N
fb

шт�/особ�

Число плодів N
fr

шт�/особ�

Загальне число 
репродуктивних органів

N
g
=N

fl
+N

fb
+N

fr
шт�/особ�

Алометричні

Щільність суцвіття N
av

=N
g
 / N

i

шт�/ген� 
пагін

Відносна масова частка 
коренів на одиницю 
фітомаси

RWR=(W
r
 / W)·100 %

Відносна масова частка 
стебел на одиницю 
фітомаси

SWR=(W
s
 / W)·100 %

Фотосинтетичне зусилля LWR=(W
l
 / W)·100 %

Відношення висоти 
рослини до діаметра стебла

HDR=h/d мм/мм

Репродуктивне зусилля I RE I=(W
g
 / W)·100 %

Репродуктивне зусилля II RE II=(W
g
 / W

l
)·100 %
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ням Aegopodium  tadshikorum Schischk� та з участю 
Acer  turkestanicum; немо раль но-висо ко трав них бе-
рез ня ках (Betula  turkestanica Litv�) з участю Populus 
alba L�; кар кас ни ках (Celtis caucasica Willd�); немо-
раль но-висо ко трав них екзо хорд ни ках (Exochorda 
tianschanica Gontsch�) із мезо філь ними широ ко-
лис тяни ми поро дами; хур мов ни ках (Diospyros 
lotus L�) з участю  Rosa  beggeriana Schrenk; різ но-
трав них кара ган ни ках (Caragana turkestanica Kom�) 
з участю Acer turkestanicum; ясе не вих лі сах (Fraxinus 
excelsior L�)� Зрід ка тра пля єть ся у верб ня ках (Salix 
spp�), куди зано сить ся ра зом із во дою� У бере зо-
вих і чина ро вих лі сах домі нує на ді лян ках з ін тен-
сив ним випа сан ням (За пря гае ва, 1976)� На висо ті 
2000—2200 м спо ра дич но тра пля єть ся се ред ку щів 
на кам’янистих оси пи щах, ске лях, біля струм ків, 
захо дить в ос теп нені арчо ві рід ко ліс ся (Быков, 
1950; Кон нов, 1973)� У ме жах пер вин ного ареа лу 
та кож зростає як бур’ян і зди чаві ла рос лина в са-
дах, по бли зу пар ка нів і на по двір’ях (Побе димо ва, 
1947)� 

Та ким чи ном, ана ліз поши рен ня I.  parviflora  у 
пер вин ному ареа лі свід чить про висо ку еко ло гіч ну 
пластич ність виду� Він тра пля єть ся на широ кому 
гра дієн ті родю чості та воло гості ґрун ту: зростає 
на су хих піща нистих ґрун тах, світ ло-ко рич не вих 
вилу гува них, типо вих ко рич не вих із вира же ним 
гуму со вим гори зон том, чор нозе мопо діб них дріб-
нозе мах на алю ві аль них від кла дах, чор нозе мопо-
діб них кам’янистих, злег ка забо лоче них ґрун тах� 
На гра дієн ті ос віт леності зростає із зімк неністю 
наме ту від 0,3 до 0,9, при цьо му опти маль ною є 
зімк не ність 0,6—0,7� 

Поза при род ним ареа лом I.  parviflora поши ре-
ний у біль шості кра їн Євро пи, за ви нят ком Се-
ред зем но мор’я, а та кож у Пів ніч ній Аме риці, зок-
рема в схід них про він ціях Кана ди та США (Wood 
1975; http:// www�eppo�int/)� У Цен траль ній Євро пі 
I.  parviflora  тра пля єть ся в лис тя них лі сах Quercus 
spp�, Fraxinus excelsior L�, Alnus incana (L�) Moench, 
Acer pseudoplatanus  L�, Tilia spp�, Salix spp� тощо� 
Інко ли зростає в лісо вих куль ту рах хвой них — Pinus 
sylvestris  L�, Picea  abies (L�) H� Karst� Опти маль ні 
умо ви його зростан ня — в ме жах фіто цено зів по-
ряд ку Fagetalia (див� ог ляд: Chmura & Sierka, 2006)� 
На уз ліс сях і в лі сах, ев три фіко ва них побу тови ми 
та про ми сло вими від хода ми, I. parviflora тра пля єть-
ся ра зом із Geranium robertianum L�, Geum urbanum, 
Chaerophyllum  temulum  L�, Alliaria  petiolata (M� 
Bieb�) Cavara & Grande (Trepl, 1984; Schmitz, 1998; 

Kowarik, 2003)� У Вели кій Бри та нії I. parviflora най-
час тіше зростає під наме том Acer  pseudoplatanus, 
Fraxinus excelsior і Sambucus nigra L�, по ряд із Urtica 
dioica L�, Glechoma hederacea (L�) Trevis і Mercurialis 
perennis  L� (Coombe, 1956)� В Укра їні вид ціл кови то 
нату ралі зу вав ся та поши ре ний у різ нома ніт них ти-
пах осе лищ (див� ог ляд: Бур да, 2012)� 

У вто рин ному ареа лі I.  parviflora  від дає пере-
вагу на пів заті не ним і заті не ним міс цям із від нос-
ною ос віт леністю 0,07—0,4 (Coombe, 1956; Hughes, 
1965)� Чут ли вий до ни зької воло гості ґрун ту та по-
віт ря� Зростає на доб ре дре нова них ґрун тах різ них 
ти пів, висо ково лого єм них, із се ред нім до вели кого 
вмістом по жив них речо вин (але не обов’язково з 
висо кою кон цен тра цією кар бона тів), з рН від 4,5 
до 7,6� На під золистих ґрун тах тра пля єть ся тіль ки 
в дово лі пору ше них еко то пах, не ви три мує зато п-
лен ня (Coombe, 1956)� 

Час тота тра п лян ня виду у вто рин ному ареа лі 
зале жить від віку та скла ду дере воста ну� Так, у Ні-
меч чині в буко вих, яли но вих і буко во-яли но вих лі-
сах ві ком мен ше 90 ро ків цей по каз ник ста но вив 
0, 23 та 7 %, у лі сах, яким по над 90 ро ків, — 13, 44 і 
3 % від по від но� Мак си маль не про ек тив не по крит-
тя в лісо вих куль ту рах яли ни ві ком біль ше 90 ро-
ків — 60 %, мен ше 90 ро ків — 20 %, у змі ша них лі-
сах — до 25 % (Schmidt et al�, 2008)� Для мі ських лі-
сів Киє ва Р�І� Бур да (2012) наво дить такі по каз ники 
поши рен ня ан тро пофі та: пос тій ність — 100 %, 
тра п лян ня — най ви щий клас, попу ля цій на щіль-
ність — 29,2 особ�/м2, пере ви щує щіль ність ін ших 
ви дів у 10 і біль ше ра зів� Це дало авто ру підста ви 
оха рак тери зува ти I. parviflora як вид-транс фор мер 
сину зії лісо вого травьяного покриву�

Ха рак теристи ка мор фо мет рич них пара мет рів 
на еко лого-цено тич ному гра дієн ті

У ме жах до слі дже них попу ля цій се ред нє зна-
чен ня висо ти I.  parviflora змі нюва лось у діа-
пазо ні від 134,93±3,49 мм (попу ля ція № 14) до 
857,53±76,17 мм (попу ля ція № 3)� Най мен ші зна-
чен ня за галь ної по віт ряно-су хої фіто маси осо бин 
за фік сова ні в попу ля ції № 7 — 0,097±0,008 г� Най-
біль шою за галь на фіто маса осо бин була в попу ля ції 
№ 3, пере ви щую чи міні маль не зна чен ня у по над 20 
ра зів — 2,100±0,455 г� Цей вид пози тив но реа гує на 
вміст по жив них речо вин у ґрун ті, його аера цію та 
воло гість, сту пінь ос віт лен ня під наме том� Про це 
свід чить збіль шен ня висо ти та за галь ної фіто маси 
осо бин на гра дієн ті вка за них фак то рів (рисунки 1, 2) 



165ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 2

(див� та кож Coombe, 1956; Falkengren-Grerup, 1993; 
Elemans, 2004; Piskorz, 2005; Dobravolskaitė, 2012)�

Вплив ком плек су абіо тич них чин ни ків на мор-
фо мет рич ні пара мет ри ві доб раже но на осно-
ві мето ду го лов них ком по нент� На рис� 3� пока-
зано вза ємне роз мі щен ня вив че них попу ля цій 
I. parviflora у фак тор ному просто рі абіо тич них чин-
ни ків (Hd, Nt, Ae і Lr)� Най від дале ніши ми, а від так 
і най більш від мін ними за ком плек сом еко ло гіч них 
фак то рів їх ніх міс цез ростань, вия ви лись на сам пе-
ред попу ля ції № 2 і 3, при уро чені до ясе нево го лісу 
з най вищи ми зна чен нями всіх вра хова них чин ни-
ків� У цих попу ляці ях осо бини дося гали най біль-
ших висо ти та фіто маси� Ви різ няє ться попу ля ція 
№ 19, взя та з гра бово-дубо во-віль хово го лісу з до-
міш кою лісо вих куль тур со сни, що зростає по ряд 
із попу ля ція ми № 11—13� Для їх ніх міс цез ростань 
ха рак тер ні висо ка воло гість і неви сока ін тен сив-

Рис� 1� Зміна висоти Impatiens parviflora на градієнтах основних абіотичних чинників (вологість — А; вміст засвоюваних форм 
азоту й аерація ґрунту — B; відносна інтенсивність освітлення під наметом — C)
П р и м і т к а: * — тут і на рис� 2 подано шкалу факторних значень, отриманих методом головних компонент� ** — тут і на 
рис� 2 наведено логарифмічну шкалу значень�

Fig� 1� Change of height of Impatiens parviflora along the gradients of the main abiotic factors (humidity — А; soil nitrogen content and 
aeration — В; relative light intensity under tree canopy — C)
N o t e: * — here and on Fig� 2 a scale of factor values obtained by PCA method is shown� ** — here and on Fig� 2 a scale of log-
transformed values is given�

Рис� 2� Зміна загальної фітомаси Impatiens  parviflora на градієнтах основних абіотичних факторів (вологість — А; вміст 
засвоюваних форм азоту й аерація ґрунту — B; відносна інтенсивність освітлення під наметом — C)

Fig� 2� Change of total weight of Impatiens parviflora along the gradients of the main abiotic factors (humidity — А; soil nitrogen content 
and aeration — В; relative light intensity under tree canopy — C)

Рис� 3� Розміщення популяцій Impatiens parviflora (n = 20) у 
факторному просторі головних абіотичних чинників (H, Nt, 
Ae, Lr)

Fig� 3� Distribution of populations of Impatiens parviflora (n = 20) 
along the PCA axes of the main abiotic factors (H, Nt, Ae, Lr)
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ність ос віт лен ня� Ціка во, що тоді як осо бини трьох 
вище зга да них попу ля цій ви різ няли ся вели кими 
зна чен нями висо ти та за галь ної фіто маси, осо бини 
попу ля ції № 19 були неви соки ми і з ни зькою фіто-
ма сою� Це дає підста ви ствер джу вати, що не знач-
ні, на пер ший по гляд, від мін ності у воло гості (від 
12,1 до 12,4 бала) й ін тен сив ності ос віт лен ня (від 
6,4 до 9,3 %) ма ють сут тєве зна чен ня для функ ціо-
ну ван ня попу ля цій I. parviflora� Ймо вір но, що кри-
тич ною ме жею ус піш ного існу ван ня цьо го виду є 
від нос на ін тен сив ність ос віт лен ня бли зько 6 %�

Серед решти місцезростань культурфітоценози 
характеризуються екстремальнішими значеннями 
абіотичних чинників порівняно з умовно 
природними лісами� У верхній лівій чверті 
розташувалися популяції, приурочені до найбільш 
затінених місцезростань� Серед них — популяції 
з особинами найменших розмірів (№ 7, 14, 10)� У 
правій нижній частині графіка містяться популяції 
з відносно добре освітлених, із низькою вологістю 
ґрунту локалітетів� Серед цієї когорти популяцій 
дещо осторонь розміщена популяція № 18 із 
робінієво-кленово-грабового культурфітоценозу, 
де вологість була мінімальною� Попри низьку 
вологість ґрунту, особини цієї популяції 
характеризувалися середніми, з-поміж вивчених 
популяцій, значеннями висоти та загальної 
фітомаси�

Загальна кількість репродуктивних органів 
(генеративних бруньок, квіток і плодів) змінюва-

лось у межах від 9,23±0,59 шт�/особ� (популяція 
№ 7) до 81,03±9,84 шт�/особ� (популяція № 12) 
(рис� 4)�

По каз ник щіль ності су цвіт тя був най мен шим 
(1,32±0,02 шт�/ген� па гін) у попу ля ції № 10 із сос-
но во-дубо во-кле ново го куль тур фіто цено зу, а най-
ви щим (2,68±0,22 шт�/ген� па гін) — у попу ля ції 
№ 3 (рис� 4)� Коре ля цій ний ана ліз пока зав, що 
щіль ність су цвіт тя го лов но зале жить від ін тен сив-
ності ос віт лен ня під наме том (r = 0,83, p = 0,000), 
тоді як на по каз ник за галь ної кіль кості ре про дук-
тив них орга нів знач ною мі рою впли ва ють й інші 
чин ники�

Отже, ре зуль тати про веде ного ана лізу вка зу-
ють, що ви зна чаль ними фак тора ми опти маль ності 
сере дови ща існу ван ня I.  parviflora  є ін тен сив ність 
ос віт лен ня під наме том і воло гість ґрун ту, з пре-
валю ван ням ролі пер шого чин ника� Без у мов но, 
про веде ний ана ліз є лише ідеа ліза цією, ос кіль-
ки вра хо вує окре мі, з-по між мно жини, еко ло гіч ні 
фак тори� Недо лі ком до слі джен ня є й те, що до бір 
попу ля цій, по-пер ше, не ві доб ра жає пов ною мі-
рою еко лого-цено тич ну амп літу ду цьо го виду, а по-
дру ге, ре зуль тати тако го під ходу зумо вили висо ку 
ско ре льо ва ність абіо тич них чин ни ків� Ціле спря-
мова ний до бір попу ля цій I.  parviflora  з ти пів міс-
цез ростань, не представ ле них у цьо му до слі джен ні, 
в май бут ньо му дасть змо гу пов ніше оха рак тери-
зува ти вид в еко лого-цено тич ному ас пек ті�

Рис� 4� Показники репродуктивного потенціалу Impatiens  parviflora� (А — загальна кількість генеративних органів; B — 
щільність суцвіття) на градієнті інтенсивності освітлення 

Fig� 4� Indexes of Impatiens parviflora� reproductive capacity (A —average number of reproductive structures per plant; B — average 
number of reproductive structures per inflorescence) along the light intensity gradient
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Мін ли вість і пластич ність мор фо мет рич них 
пара мет рів на еко лого-цено тич ному гра дієн ті

Мін ли вість при ймає мо як ва рію ван ня оз нак 
одні єї осо бини або від осо бини до осо бини в ме-
жах кон крет ної попу ля ції (Зло бин, 2009)� Для біль-
шості попу ля цій I. parviflora фіто маса гене ра тив ної 
фрак ції вия вила ся більш ва ріа бель ною по рів няно з 
фіто ма сою веге та тив них орга нів (рис� 5)� Зна чен ня 
CV

Wg
 змі нюю ться в діа пазо ні від 45,4 до 129,1 %� В 

окре мих попу ляці ях най більш ва ріа бель ною була 
фіто маса коре нів (від 31,9 до 145,3 %)� Мен ші зна-
чен ня кое фіці єнта ва ріа ції вияв лено для за галь-
ної фіто маси осо бин (від 32,4 до 84,0 %), фіто маси 
лист ків (від 36,5 до 79,7 %) та фіто маси стеб ла (від 
31,6 до 87,3 %)� Утім, ви снов ки щодо мін ливості 
окре мих орга нів I.  parviflora слід роби ти з обач-
ністю, адже зна чен ня най більш ва ріа бель них оз-
нак — фіто маси гене ра тив них орга нів і фіто маси 
коре нів — неод мін но ма ють вищу по хиб ку по рів-
няно з інши ми пара мет рами� Так, час тина коре нів 
зали шає ться у ґрун ті, а квіт ки та пло ди лег ко від-

ді ляю ться від гене ра тив них паго нів і мо жуть част-
ково втра чати ся до по чат ку опра цю ван ня по льо-
вого мате ріа лу� Зага лом ва ріа бель ність фіто маси 
окре мих орга нів і за галь ної фіто маси осо бин утри-
мує ться на від нос но ста лому рів ні в ме жах попу ля-
цій (рис� 5)�

У свою чер гу, по каз ники від нос них масо вих час-
ток окре мих фрак цій є функ цією за галь ної фіто-
маси осо бини� Вони змі нюю ться у ви зна чено му 
на прям ку� Пара мет ри SWR і RE  I зі збіль шен ням 
за галь ної фіто маси зроста ють (кое фіці єнт пар-
ної коре ля ції Пір сона r

SWR
 = 0,46, p = 0,000; r

RE I
 = 

0,21, p = 0,000), LWR — змен шує ться (r
LWR

 = 0,46, 
p = 0,000) та RWR зали шає ться на від нос но ста лому 
рів ні (r

RWR
 = –0,03, p = 0,427) (рис� 6)� Така мо дель 

роз поді лу фіто маси від пові дає тео рії опти маль ного 
роз поді лу, за якою рос лини реа гу ють на змі ни нав-
ко лиш ньо го сере дови ща роз поді лом фіто маси між 
окре мими орга нами в на прям ку опти міза ції рос то-
вих про це сів (Bloom et al�, 1985)�

Рис� 5� Мін ли вість (CV, %) фіто маси окре-
мих орга нів та за галь ної фіто маси осо бин 
Impatiens  parviflora у ме жах ло каль них 
попу ля цій (n = 20)
П р и м і т к а: * — тут і на рис� 6 умов-
ні по зна чен ня від пові да ють ука за ним у 
табл� 1� На ра діу сі від кла дена шка ла зна-
чень CV, %; по колу — по ряд кові номе ри 
до слі дже них попу ля цій

Fig� 5� Variability (CV, %) of weights of 
separate structures and total weight of 
Impatiens parviflora individuals within the local 
populations (n = 20)
N o t e: * — here and on Fig� 6 the symbols are 
those indicated in Table 1� A scale of CV, % 
values is shown on the radius; numbers of the 
studied populations — on the circle
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Абсо лют ні зна чен ня від нос них масо вих час-
ток наве дено на рис� 7� Зна чен ня RWR  ва рію-
вали в ме жах від 4,33±0,37 до 11,33±0,53 %; 
SWR — від 28,20±1,10 до 60,08±1,94 %; LWR — від 
31,01±1,17 до 59,05±1,17 %; RE  I  — від 1,10±0,14 
до 8,92±0,67 %� Як вид но на рис� 7, пере роз по діл 
фіто маси на між попу ля цій ному рів ні від бува єть ся 
го лов но між стеб лом і лист ками�

По рів няв ши зна чен ня від нос них масо вих час ток 
окре мих орга нів, ми вия вили, що най мін ливі шими 
є RE I і RWR. Зна чен ня CV для вка за них оз нак змі-
нюю ться в діа пазо ні 25,7—69,0 % та 17,5—71,0 % 
від по від но� На про тива гу цьо му, по каз ники SWR 
і LWR є висо коста біль ними (8,4—21,3 % і 7,0—
25,5 % від по від но) (рис� 8)�

Рис� 6� Залежність значень 
алометричних параметрів 
Impatiens  parviflora (RWR — 
А; SWR — B; LWR — C; 
RE I — D) від загальної 
фітомаси особини (n = 561)
П р и м і т к а: * — наведено 
шкалу трансформованих 
значень

Fig� 6� Relationship between 
allometric indexes (RWR — 
А; SWR — B; LWR — C; 
RE I — D) and total weight of 
Impatiens parviflora individuals 
(n = 561)
N o t e: * — a scale of 
transformed values is shown

Рис� 7� Зна чен ня від нос них масо вих час ток окре мих орга нів 
Impatiens parviflora у ме жах до слі дже них попу ля цій (n = 20)

Fig� 7� Mean weight ratios of Impatiens  parviflora within the 
studied populations (n = 20)

Рис� 8� Мінливість (CV, %) від нос них масо вих час ток окре-
мих орга нів Impatiens  parviflora у ме жах до слі дже них попу-
ля цій (n = 20)

Fig� 8� Variability (CV, %) of weight ratios of Impatiens parviflora 
within the studied populations (n = 20)
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Ва ріа бель ність ін ших оз нак ста нови ла: для h — 
від 9,7 до 34,4 %; d — від 10,2 до 31,4 %; N

m
 — від 

0,0 до 65,7 %; N
i
 — від 24,3 до 53,6 %; N

fl
 — від 49,0 

до 136,5 %; N
bd

 — від 26,7 до 75,5 %; N
fr
 — від 24,9 

до 78,1 %; N
g
 — від 24,7 до 70,0 %; N

av
 — від 7,9 до 

31,6 %; HDR — від 8,6 до 20,9 %; RE II — від 25,2 до 
83,9 %�

Та ким чи ном, у ме жах 20-ти ло каль них попу ля-
цій I.  parviflora най мін ливі шими вия вили ся мет-
рич ні й ало мет рич ні пара мет ри гене ра тив ної сфе-
ри, за ви нят ком N

av
� Дещо мен шу ва ріа бель ність 

мали по каз ники фіто маси окре мих веге та тив них 
орга нів і за галь ної фіто маси� Висо кою ста біль ністю 
ви різ няю ться окре мі мет рич ні по каз ники веге та-
тив ної сфе ри (h, d) й ало мет рич ні ха рак теристи ки 
(SWR, LWR, HDR)� 

Вияв лено вплив попу ля цій ної щіль ності та від-
нос ної ін тен сив ності ос віт лен ня на ва ріа бель-
ність мор фо мет рич них пара мет рів I.  parviflora� 
Пока зано, що зі збіль шен ням щіль ності осо бин 
чужо рід ного виду  зна чен ня мор фопа ра мет рів на 
рів ні попу ля цій ви рів нюю ться, цьо му від пові да-
ють ниж чі зна чен ня CV� В умо вах висо кої ін тен-
сив ності ос віт лен ня спос тері гає ться під вище на 

внут ріш ньо попу ля цій на дифе рен ціа ція осо бин, ві-
доб ра жен ням чого є вищі зна чен ня CV (рис� 9)� Ці 
тен ден ції просте жую ться для всіх, без ви нят ку, до-
слі дже них пара мет рів мор фост рук тури I. parviflora, 
тоді як на рис� 9 пока зані лише озна ки з коре ля цій-
ними зв’язками, зна чущи ми на рів ні дос то вір ності 
99,95� Віро гід но, що поси лен ня дії лімі тую чого 
чин ника зу мов лює ніве люван ня внут ріш ньо попу-
ля цій ної дифе рен ціа ції I. parviflora�

Пластич ність озна ки — ва рію ван ня її се ред ніх 
зна чень на гра дієн ті умов існу ван ня виду� Мет-
рич ні мор фопа ра мет ри як веге та тив ної, так і гене-
ра тив ної сфер I.  parviflora  є висо ко пластич ними 
(рис� 10)� Для біль шості мет рич них мор фост рук тур-
них по каз ни ків зна чен ня PPI

md
 пере ви щує 0,800� 

Дещо ниж чою пластич ністю, по рів няно з інши ми 
озна ками, ха рак тери зую ться h і N

m
 (зна чен ня PPI

md
 

ста но вить 0,636 і 0,667 від по від но)� Ало мет рич ні 
пара мет ри є менш пластич ними по рів няно з мет-
рич ними� Так, зна чен ня PPI

md
 для масо вих час ток 

окре мих орга нів не пере ви щує 0,600, за ви нят ком 
RE  I (PPI

md
 = 0,631)� Від нос но ста лою озна кою 

є N
av

, тоді як HDR і RE  II  ви різ няю ться висо кою 
пластич ністю�

Рис� 9� Зв'язок між мінливістю морфометричних параметрів Impatiens parviflora і популяційною щільністю (А) та відносною 
інтенсивністю освітлення (В)
П р и м і т к а: * — наведено шкалу трансформованих значень: А — корінь квадратний значень популяційної щільності 
I. parviflora; В — десятковий логарифм значень відносної інтенсивності освітлення (вихідні дані див� у табл� 1)

Fig� 9� Relationship between variability of morphometric traits of Impatiens parviflora and its population density (A), and relative light 
intensity (B)
N o t e: * — a scale of transformed values is shown: A — square-rooted population density; B — log-transformed relative light intensity 
(see Table 1 for original data)
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Рис� 10� Фенотипічна пластичність 
морфометричних параметрів Impatiens 
parviflora

Fig� 10� Phenotypic plasticity of 
morphometric traits of Impatiens parviflora

Отже, на осно ві ана лізу мін ливості та пластич-
ності вияв лено, що всі з вив че них мор фо мет рич-
них пара мет рів I.  parviflora  дифе рен ційо вані на 
чоти ри гру пи: а) з висо кою мін ливістю і висо-
кою пластич ністю — W

r
, W

s
, W

l
, W

g
, W, N

fl
, N

fb
, 

N
fr
, N

g
, RE II; б) з висо кою мін ливістю та ни зькою 

пластич ністю — N
m
, RWR, RE I; в) з ни зькою мін-

ливістю та висо кою пластич ністю — h, HDR, N
i
; г) 

з ни зькою мін ливістю і ни зькою пластич ністю — d, 
N

av
, SWR, LWR� 

Ви снов ки

По рів няль ний ана ліз пер вин ного та вто рин ного 
ареа лів, у поєд нан ні з мор фо мет рич ним ана лі зом 
ло каль них попу ля цій, при уро че них до різ них ти-
пів де рев них фіто цено зів, дав змо гу вия вити низ-
ку особ ливостей орга ніза ції попу ля цій I. parviflora 
на еко лого-фіто цено тич ному гра дієн ті у вто рин-
ному ареа лі� Пока зано, що ос нов ними фак тора-
ми, які впли ва ють на функ ціо ну ван ня попу ля цій 
ан тро пофі та, є пере ду сім від нос на ін тен сив ність 
ос віт лен ня та воло гість ґрун ту� Вису нуто при пу-
щен ня, що кри тич на межа поши рен ня чужо рід-
ного виду — це від нос на ін тен сив ність ос віт лен ня 
близь ко 6 %� Вид ха рак тери зує ться висо кою еко ло-
гіч ною та фено ти піч ною пластич ністю, а на внут-
ріш ньо попу ля цій ному рів ні спос тері гає ться вели-
ка фено ти піч на мін ли вість� З-по між 20-ти до слі-
дже них мор фоло гіч них оз нак най більш мін ливи ми 
та пластич ними є мет рич ні й ало мет рич ні пара мет-
ри гене ра тив них струк тур� Мо дель роз поді лу фіто-
маси I.  parviflora від пові дає тео рії опти маль ного 
роз поді лу� Мор фоло гіч на дифе рен ціа ція осо бин 

зростає з поси лен ням внут ріш ньо видо вої кон ку-
рен ції, про що свід чить пози тив на коре ля ція між 
кое фіці єн том ва ріа ції та попу ля цій ною ряс ністю і 
від нос ною ін тен сив ністю ос віт лен ня� 

Ав тор ка  ви слов лює  щиру  подя ку  Н.А.  Паш ке вич 
та Ю.І. Ма лій за допо могу в роз ра хун ках по каз ни ків 
еко ло гіч них  фак то рів  на  осно ві  мето дики  син фіто-
інди ка ції.
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М.А. Голивец
Институт эволюционной экологии НАН Украины, г� Киев

АДАПТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ IMPATIENS  PARVIFLORA 
(BALSAMINACEAE) ВО ВТОРИЧНОМ АРЕАЛЕ� 
I� ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОПУЛЯЦИЙ 
НА ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКОМ ГРАДИЕНТЕ

Сравнительный анализ первичного и вторичного ареалов, 
в сочетании с морфометрическим анализом 20-ти 
локальных популяций, приуроченных к различным 
типам лесных фитоценозов, позволил определить ряд 
особенностей организации популяций І.  parviflora на 
эколого-фитоценотическом градиенте во вторичном 
ареале� Показано, что основными факторами, влияющими 
на функционирование популяций антропофита, 
являются относительная интенсивность освещения и 
влажность почвы� Вид характеризуется высокой общей 
экологической и фенотипической пластичностью, а на 
внутрипопуляционном уровне наблюдается большая 
фенотипическая изменчивость� Из 20-ти исследованных 
морфологических признаков наиболее изменчивыми и 
пластичными являются метрические и аллометрические 
параметры генеративных структур� Модель распределения 
фитомассы I. parviflora соответствует теории оптимального 
распределения� Морфологическая дифференциация особей 
возрастает с усилением внутривидовой конкуренции, о 
чем свидетельствует положительная связь коэффициента 
вариации с популяционной плотностью и относительной 
интенсивностью освещения�

К  л  ю  ч  е  в  ы  е    с  л  о  в  а:  изменчивость,  морфометрический 
анализ,  пластичность,  популяционный  анализ,  чужеродный 
вид.

M.O. Golivets
Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences 
of Ukraine, Kyiv

ADAPTIVE STRATEGY OF IMPATIENS  PARVIFLORA 
(BALSAMINACEAE) IN THE SECONDARY RANGE� 
I� PATTERNS OF POPULATION ORGANIZATION ALONG 
THE ENVIRONMENTAL GRADIENT 

A morphometric analysis of the 20 local populations of І 
mpatiens  parviflora within its introduced range, combined with 
a comprehensive literature-based comparative analysis of the 
primary and the secondary ranges has proved to be an effective 
approach to identify key elements of the species’ adaptive strategy� 
A number of organization patterns of the alien species populations 
have been revealed� The main abiotic factors, enabling the local 
spread of І. parviflora are relative light intensity under tree canopy 
and soil moisture� The species is characterized by high overall 
ecological and phenotypic plasticity, as well as by the high level 
of intrapopulation phenotypic variability� Among the 20 studied 
metric and allometric morphological traits, the most variable and 
plastic were those related to the species’ reproductive capacity� 
The biomass allocation pattern of I. parviflora is consistent with 
the optimal partitioning theory� Morphological differentiation of 
the individuals within the populations is highly pronounced when 
intraspecific competition is strong�

K e y   w o  r d  s: alien  species, morphometric analysis,  population 
analysis, plasticity, variability.
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РОДИ TRIGONELLA, MELILOTOIDES І CRIMEA (FABACEAE) У ФЛОРІ УКРАЇНИ  

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  вид, тип, голотип, лектотип, синтип, протолог, Trigonella, Melilotoides, 
Crimea, Fabaceae, Україна

Роди Trigonella L�, Medicago L�, Melilotoides Heist� 
ex Fabr� і Crimea Vass� утво рю ють у роди ні Fabaceae 
над зви чай но тіс ну гру пу мор фоло гіч но бли зьких 
ви дів, між яки ми не лег ко про вес ти чіт кі родові 
межі� Cистематика ро дів Medicago та Trigonella й до 
сьо го дні ще не встановлена� Тра ди цій но на аре ну 
сис тема тики вихо дять два взає мо про ти леж ні на-
пря ми широ кого [2, 7, 13, 14, 18] і ву зько го [3—5, 
9] розу мін ня вка за них ро дів� Ці тен ден ції до сить 
яск раво пока зав І�Т� Ва силь чен ко у стат ті «О сис-
тема тиче ском поло же нии ро дов Medicago L� и 
Trigonella  L�» [3] на при кла ді лін неїв сько го виду 
«Trifolium  Melilotus  creticus L�», який Ф� Меді-
кус (F�C� Medicus ) [16] від ніс до опи сано го ним 
моно тип ного роду Melissitus Medik�, а Н� Сeренж 
(N�C� Seringe) [18] — та кож до моно тип ного роду 
Pocockia Ser�, який, до речі, є сино ні мом Melissitus. 
О�А� Гросс гейм в 11-му томі «Флоры СССР» [7] 
пере ком біну вав його в під рід Pocockia (Ser�) Grossh� 
роду Trigonella  L�, до яко го вклю чив усі одно річ-

ні й бага то річ ні види з пло ски ми пло дами, роз ді-
лив ши їх на п’ять сек цій� Е� Буасcьє (E� Boissier) у 
2-му томі «Flora orientalis» [13] роз гля дав зга да ний 
вид у скла ді роду Trigonella як T. cretica (L�) Boiss� 
Піз ніше І�Я� Ла чаш вілі [9] від но вив рід Melissitus 
Medik� і знач но роз ши рив його розу мін ня, зара ху-
вав ши до ньо го 60 ви дів� Але, як вия вило ся, іс нує 
ще ста ріша на зва цьо го роду — Melilotoides Heist� et 
Fabr� 1763, Enum� Meth� Pl�, ed� 2: 404� Іржі Сой як 
(Jiři Soják) [22], беру чи до ува ги лише види з тери-
то рії ко лиш ньо го Ра дян сько го Сою зу, від ніс до 
Melilotoides види під роду Pocockia (Ser�) Grossh� роду 
Trigonella L�, а саме: трав’яні полі кар піки з сек цій 
Ellipticae Boiss� і Persistentes Grossh�, одно річ ники з 
сек ції Lunatae Boiss�, а та кож на пів ку щик Trigonella 
cretacea (M� Bieb�) Grossh� із сек ції Cretaceae Grossh�

Сто сов но обся гу ро дів  Medicago та  Trigonella 
І�Т� Ва силь чен ко в зга да ній вище стат ті [3] ствер-
джує, що розв’язати цю так соно міч ну про бле му 
мож на лише шля хом поді лу ком плек су Trigonella—
Medicago на окре мі при род ні роди, що до зво лило © Л�І� КРИ ЦЬКА�, В�В� НОВО САД, 2014

file:///F:/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/Botany%20journal/71(2)/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0%201/1.%20%d0%93%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0/4/ 
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б удо ско нали ти їхню сис тема тику� Він виді лив із 
Trigonella й опи сав чоти ри но вих роди: Crimea Vass� 
із од ним ви дом С. cretacea (M� Bieb�) Vass� (Medicago 
cretacea M� Bieb�, Trigonella  cretacea (M� Bieb�) 
Taliev); Turukhania Vass� із ти пом T. platycarpos (L�) 
Vass�, а та кож ще два моно тип ні роди: Ursia Vass� із 
ти пом U. gordejevii (Kom�) Vass� і Kamiella Vass� із ти-
пом K. archiducis-nikolai (Šir�) Vass� [3, 4]� В об роб-
ці роду Trigonella для «Флоры евро пей ской час ти 
СССР» [4] сек цію Lunatae він роз гля дав у скла ді 
роду Trigonella� 

Ос тан нім ча сом зав дяки поси лено му роз ви тко ві 
моле ку ляр но-фітогене тич них до слі джень у галу-
зі сис тема тики рос лин, з’явилися до сить ваго мі 
пояс нен ня бага тьох, на віть при хова них мор фоло-
гіч них і ево лю цій них особливостей, кот рим, як 
пра вило, рані ше не нада вало ся вели кого зна чен-
ня і які для до свід че них до слід ни ків мо жуть бути 
підста вою для змі ни по гля дів як на обся ги так со нів 
різ ного ран гу, так і на їхнє пере гру пу ван ня в галузі 
так соно мії та розу мін ня ево лю цій них зв’язків між 
ними� Але, ос кіль ки сис тема тика все ж зали шає-
ться нау кою, не по збав ле ною кон сер ва тиз му, для 
неї, без пе реч но, важ ливи ми є озна ки гено му, якi 
про яв ляю ться у фенотипi й вико ристо вую ться для 
класифiкацiї� Інши ми сло вами, ре зуль тати моле-
ку ляр но-фітогене тич них до слі джень по вин ні слу-
гува ти аде к ват ному вiдображенню в таксономiчних 
оди ни цях різ них ран гів при род ної диференцiацiї 
фiтобiоти на ре аль но iснуючi біо ло гіч ні окремостi� 
Отже, дані моле ку ляр но-фітогене тич них до слі-
джень спо нука ють до пере ос мис лен ня вже відо-
мих і за галь но при йня тих сис тема тич них фак тів� 
Тому по гля ди сис тема ти ків рос лин і моле ку ляр них 
систематиків не зав жди збі гаю ться� У цьо му ви пад-
ку слід пос лати ся на непе ре вер шені авто рите ти в 
галу зі фено- й гено систе мати ки — М�М� Цвє льо ва 
[10], який, ана лі зую чи ре зуль тати так соно міч них 
пере тво рень у роді Silene L� s� l� на основі моле ку-
ляр но-гене тич них до слі джень, пи сав: «Слиш ком 
дове рять … данным моле ку ляр ной гене тики, на 
наш взгляд, еще рано», та А�С� Анто нова [1], кот-
рий пере кон ливо до вів, що іс нує ціла низ ка при-
чин, за яки ми філо гене тич ні дере ва, побу дова ні 
на осно ві моле ку ляр них оз нак, час то про ти леж ні 
по гля дам бота ні ків на ево лю цій ну істо рію так со-
нів, ос кіль ки моле ку ляр ні біо логи за зви чай буду-
ють свої дере ва на підставі вив чен ня ево лю ції, як 
пра вило, лише одно го гена з бага тьох ти сяч, що 
утво рю ють ге ном рос лин� Дру га, і най важ ливі ша, 

при чина — сут тєві, ча сом прин ципо ві, від мін ності 
в меха ніз мах моле ку ляр ної й орга ніз мен ної ево лю-
ції, які особ ливо вияв ляю ться під час ана лізу так-
со нів ниж чого ран гу� 

Відо мо, що все реди ні роду Trigonella іс нує гру-
па ви дів із квіт кою лю цер ново го типу (пра по рець 
з’єднується з кри лами зуб цями)� Саме ці 23 види 
ка над ський бота нік Е� Смолл (E� Small), пере важ но 
на осно ві кри тері їв фло раль ної орга ніза ції та спо-
со бів запи лен ня, в 1987 р� пере ніс до роду Medicago, 
що під твер див і в най нові шій моно гра фії 2011 р� 
[20, 21]� Ана ліз пос лі дов ностей ядер них (GA3 ox1), 
рибо со маль них (ITS, ETS) і пластид них (trnK/
matK) мар кер них ге нів, здій сне ний K�P�  Steele зі 
спів авто рами  [23], це пере не сен ня під три мав� Ми 
з розу мін ням ста вимо ся до та кої ідеї, од нак вва-
жає мо, що до ціль ніше було б зали шити їх у скла ді 
роду Trigonella, виді лив ши в окре мий під рід� Сто-
сов но одно річ ни ків із сек ції Lunatae, які на від міну 
від ви дів Medicago  та  Trigonella ма ють пло скі пло-
ди, то, на нашу дум ку, їх мож на виді лити в окре мий 
рід — Melilotoides, у скла ді яко го слід було б зали-
шити лише одно річ ники з квіт кою лю цер ново го 
типу та пло ски ми пло дами з сек цій Lunatae Boiss�, 
Samaroideae Boiss� і Pectinatae Boiss� 

Вод но час дуже важ ко пого дити ся з пере не сен-
ням до роду Medicago ці лої низ ки трав’яних полі-
кар пі ків, які за сис те мою О�А� Гросс гей ма [7] нале-
жать до сек цій Ellipticae Boiss� і Persistentes Grossh� 
роду Trigonella� По-пер ше, вони ма ють квіт ку 
не лю цер ново го, а іншого типу (пра по рець не 
з’єднується зуб цями з кри лами), по-дру ге, над то 
доб ре ви різ няю ться з-по між усіх ін ших фор мою 
квіт ки з доб ре вира жени ми збіль шени ми кри лами, 
а та кож пло дами� Ці види були від несе ні спо чат ку 
до роду Melissitus [9], а по тім — до Melilotoides [22] 
ра зом із одно річ ника ми з сек ції Lunatae, що ма ють 
квіт ку лю цер ново го типу� Про те слід за зна чити, 
що це особ лива гру па ви дів, яку за мор фоло гіч-
ними озна ками не мож на від нести ні до Trigonella, 
ні до Melilotoides, а тим біль ше, — до Medicago. На 
нашу дум ку, це окре мий самостій ний рід, який 
тре ба було б опи сати� З іншо го боку, це неод но-
рід ний ком плекс ви дів, про що свід чить хоча б 
те, що О�А� Гросс гейм роз ді лив їх на три сек ції, а 
І�Т� Ва силь чен ко виді лив із них чоти ри нові роди, 
які ми зга дува ли вище� Один із них — Crimea Vass� 
із од ним ви дом — С. cretacea (M� Bieb�) Vass�, який 
став трак тува тися як Melilotoides cretacea (M� Bieb�) 
Soják [22]� У цій стат ті ми визнаємо монотипний 
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рід І�Т� Ва силь чен ка, єдиний вид якого є на пів ку-
щиком, що має одно на сін ні пло ди з по тов щени ми 
раді аль ними жил ками на по верх ні�

Genus 1�
1� Trigonella L� 1753, Sp� Pl�: 776; id� 1754, Gen� 

Pl�, ed� 5: 338; Гроссг� 1945, Фл� СССР, 11: 102; Ві-
сюл� 1954, Фл� УРСР, 6: 355; Ivimey-Cook, 1968, Fl� 
Europ� 2: 150; Huber-Morath, 1970, Fl� Turkey, 3: 452; 
Ва сильч� 1987, Фл� ев роп� час ти СССР, 6: 182� — 
Три кут ниця, гунь ба.

Лек то тип: T. foenum-graecum L�
1� Квіт ки по один ці або по пар но роз міще ні в 

пазу хах лист ків� Боби по над 15 мм завд� …………��� 2
— Квітки в багатоквіткових гроноподібних або 

голівчастих суцвіттях� Боби коротші …………�…����� 3
2� Боби плоскі, 15—45 мм завд�, на верхівці раптово 

звужені в шилуватий, рівний із плодом носик� Стебла 
10—30 см завв�, густо опушені����������…��� 1� T. gladiata

— Боби циліндричні, 60—100(120) мм завд�, на 
верхівці поступово звужені в прямий носик 1,5—
3,5 см завд� Стебла 20—50(170) см завв�, голі або 
розсіяно опушені ………………… 2� T. foenum-graecum

3 (1)� Віночок голубий або блідо-голубий ………� 4
— Віночок жовтий …����������������������������������……��� 6
4� Рослина густо опушена м’якими відлеглими 

волосками� Чашечка трубчаста, 6—12 мм завд� 
Боби 10—15 мм завд� (без носика), густо відлегло-
волосисті �…………………………����…13� T. caerulescens 

— Рослина розсіяно опушена� Чашечка 
дзвоникувата, 2—5 мм завд� Боби менші, розсіяно 
опушені ……………………………………………………����… 5

5� Стебла прямостоячі� Лис точ ки ниж ніх лист ків 
яйце по діб ні або дов гасто-яйце по діб ні, верх ніх — 
дов гасті� Су цвіт тя щіль ні, кулясті, пі сля від цві-
тан ня не ви дов жую ться і не рід ша ють� Біб 4—5 мм 
завд�, рап тово зву жує ться в но сик ��…… 8� T. caerulea

— Стеб ла лежа чі або ви схід ні� Лис точ ки ниж-
ніх лист ків еліп тич ні, дов гасто-еліп тич ні, дов гасті, 
верх ніх — дов гасті, дов гасто-лі ній ні, лі ній но-лан-
цет ні, лі ній ні� Су цвіт тя дов гасті або дов гасто-еліп-
тич ні, спо чат ку гус ті, пі сля цві тін ня рід ша ють і ви-
дов жую ться� Біб 3—4 мм завд�, пос тупо во зву жує-
ться в но сик ……………………………… 9. T. procumbens

6 (3)� Боби на відхилених донизу плодоніжках, 
повислі ………�……�…��������������������������������������������…� 7

— Боби на прямих, спрямованих догори 
плодоніжках, не повислі ……���������������������������…�� 12 

7� Боби циліндричні, дугасто вигнуті або прямі, 
з малопомітним верхнім швом ……����������������…������8

— Боби яйцеподібні або довгасті, серпасто 
зігнуті, з добре вираженим верхнім швом …���…��� 10

8� Боби чоткоподібні, з перетяжками між 
насінинами …�������������������������������…��5� T. strangulata

— Боби без перетяжок між насінинами ………… 9
9� Віночок простого типу (крила позбавлені 

зубців)� Боби близько 20 мм завд� і 2 мм 
завш�, густо опушені короткими волосками, 
невиразно сітчасто-жилкуваті, серпасто або 
напівкільцювато зігнуті, в суцвітті повислі, 
дугою спрямовані вгору, носик тонкий, зігнутий,  
короткий ����������������������������������������� 4� T. spruneriana

— Віночок люцернового типу (крила 
з’єднуються з човником за допомогою зубців)� 
Боби 7—13 мм завд�, 0,8—1,5 мм завш�, опушені 
тонкими корoткими волосками, рідше голі, 
виразно косо впоперек жилкуваті, трохи зігнуті, в 
суцвітті зірчасто, дугасто відхилені, з коротеньким 
носиком ……………���…………………��12� Т. monspeliaca

10 (7)� Су цвіт тя гус ті, бага то квіт кові� Квіт-
ко нос дов ший за по крив ний лис ток� Боби дов-
гасто-яйцеподібні, близько 5 мм завд� Но сик боба 
гачкувато загнутий догори …………………� 7� T. spicata

— Су цвіт тя рід кі, мало квіт кові� Квіт ко нос за 
дов жи ною до рів нює по крив ному лист ку� Боби лі-
ній но-дов гасті, 10—20 мм завд� Но сик боба гач-
кува то за гну тий дого ри або дугасто від хиле ний у 
про ти леж ний бік від дуги боба …………���������……� 11

11� Су цвіт тя — зон тико по діб ні 3—5(8)-квіт кові 
гро на� Лис точ ки 4(8)—13 мм завд�, 4—8 мм завш�, 
широ ко-обер нено яйце по діб но-кли нува ті, з кра їв 
ко рот ко зуб часті, на вер хів ці тупі, рід ше з виїм кою, 
май же голі� Боби з чис лен ними товсти ми пара-
лель но роз міще ними спі раль ними жил ками, сер-
пасто зі гну ті, опу шені дріб ними во лос ками, в су-
цвіт ті відстов бур чені, пови слі� Носик боба тонкий, 
дугасто відхилений у протилежний бік від дуги 
боба ����…����������������������������������������…��� 6. T. calliceras 

— Су цвіт тя — кулясті 5—8-квіт кові гро на� Лис-
точ ки 8—20 мм завд�, 3—15 мм завш�, дов гасті, 
обер нено яйце по діб ні, обер нено-широ кояй цепо-
діб ні, дов гасто-обер нено яйце по діб ні на вер хів-
ці тупі або злег ка виїм часті, у верх ній тре тині й 
на вер хів ці з кра їв зуб часті, зіс поду роз сія но опу-
шені� Боби впо пе рек-жил кува ті, сер пасто зі гну ті, 
пло скі, голі, в су цвіт ті пови слі, ду гою спря мова-
ні дони зу� Но сик боба тон кий, за гну тий на його  
спин ку �…����������������������������������������������3� T. balansae

12 (6)� Су цвіт тя — го лів часті або яйце по діб-
ні 4—10-квіт кові гро на� Віно чок 5—7 мм завд� 
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Бoби 15—25 мм завд�, 1 мм завш�, ву зько лі ній-
ні, стис нуті, злег ка зви висті й зі гну ті, впо пе-
рек сіт часто-жил кува ті, при тис нуто ко рот ково- 
 лосисті …�������������������������������������…� 10� T. fischeriana

— Су цвіт тя — зон тико по діб ні (1)2—5-квіт кові 
гро на� Віно чок 4—5(6) мм завд� Боби 15—30 мм 
завд�, 1,0—1,5 мм завш�, злег ка дугасто зі гну ті 
або май же пря мі, лі ній ні, опук ло впо пе рек-сіт-
часті з коро тень ким носи ком, у су цвіт ті широ ко  
від хиле ні ������������������������������������������������ 11� T. striata

Subg� 1� Trigonella� — Subgen� Eutrigonella Grossh� 
1941, Фл� СССР, 11: 106, p� p� 

Одно річ ники� Віно чок просто го типу� Боби ци-
лін д рич ні або іно ді більш-менш стис нуті, але не 
пло скі, дов гасті, еліп тич ні, обер нено-яйце по діб ні, 
рід ко лі ній но-лан цет ні� 

Тип: лек то тип роду� 
Seet� 1� Trigonella. — Trigonella  L.  sect� Foenum-

Graecum Ser� 1825, in DC� Prodr� 2: 182�
Одно річ ні рос лини� Квіт ки без при квіт нич ків, 

по 1—2 роз міще ні в пазу хах лист ків� Віно чок жов-
тува то-бі лий або блі до-фіо лето вий� Боби (15)20—
100(120) мм завд�, лі ній но-лан цет ні з дов гим носи-
ком на вер хів ці�

Тип: лек то тип роду�
1� T. gladiata Steven ex M� Bieb� 1808, Fl� Taur�-

Cauc� 2: 222; Чер нова, 1960, в Е� Вульф, Фл� Крыма, 
2, 2: 127; Гроссг� 1941, Фл� СССР, 11: 119; Ivimey-
Cook, 1968, Fl� Europ� 2: 152; Huber-Morath, 1970, 
Fl� Turkey, 3: 480; Ше ляг-Со сон ко, 1987, Оп ред� 
высш� раст� Украины: 185; Ва сильч� 1987, Фл� ев-
роп� час ти СССР, 6: 186� — Т. мечу вата.

Вид опи са ний із Кри му й Ма лої Азії (за про толо-
гом: «Crescit in Tauriae campis et collibus apricis ad 
Bosphorum»)�

— На су хих сте по вих і кам’янисто-щебе нистих 
схи лах, інко ли як бур’ян по кра ях по лів і на руде-
раль них міс цез ростан нях� — Спо ра дич но в Кри му: 
КрС (окол� Сак), Кер чен ський п-ів, пе ред гір’я, 
ПБК� — За галь не поши рен ня: Ц� Євро па, Кав каз, 
Се редз�, М� Азія�

Примітка� Вид трапляється у двох формах: із лежачими й 
прямостоячими стеблами�

2� T. foenum-graecum L� 1753, Sp� Pl�: 777; Гроссг� 
1941, Фл� СССР, 11: 119; Ві сюл� 1954, Фл� УРСР, 
6: 359; Ivimey-Cook, 1968, Fl� Europ� 2: 152; Huber-
Morath, 1970, Fl� Turkey, 3: 481; Ва сильч� 1987, Фл� 
ев роп� час ти СССР, 6: 186� — Т. сін на, гунь ба сві же 
сіно.

Вид опи са ний із Фран ції, Мон пе льє (за про-
толо гом: «Monspelii»)� 

Лек то тип: Herb� Linn� 932/16 (за Huber-Morath, 
1970, l� c�: 481)� 

— На по лях, горо дах і за смі че них міс цях, куль-
тиву єть ся та тра пля єть ся зди чаві ло� — Зрід ка в пів-
ден них сте по вих райо нах і в Кри му� — За галь не 
поши рен ня: Ц� (пів день), Сх� (Мол дова, При чорн�, 
Ниж� Дон) Євро па, Кав каз, Cередз�, М� Азія, Іран� 
У дико му ста ні рос те в Месо пота мії й Кур диста ні�

Sect� 2� Falcatulae (Boiss�) Sirj� 1928, Publ� Fac� Sci� 
Univ� (Brno), 102: 38� — Trigonella L� sect� Eutrigonella 
§ 6� Falcatulae Boiss� 1872, Fl� Or� 2: 66� — Trigonella 
L� sect� Falcatula Ser� 1825, in DC� Prodr� 2: 184, p� p�

Одно річ ники� При лист ки зуб часті або над різа-
ні� Квіт ко ніж ки ві діг нуті дони зу� Віно чок жов тий, 
просто го типу (кри ла й чов ник не зв’язані зуб-
цями)� Боби лі ній ні, рід ше яйце по діб но-дов гасті, 
сер пасті, більш-менш стис нуті, пови слі, з товсти-
ми жил ками�

Лек то тип: T. falcata Balfour�
3� T. balansae Boiss� et Reuter, 1856, in Boiss�, 

Diagn� ser� 2 (5):79; Ivimey-Cook, 1968, Fl� Europ� 2: 
151; Huber-Morath, 1970, Fl� Тurkey, 3: 460� — Т. Ба-
лан си.

Вид опи са ний із Гре ції й Ту реч чини�
Син типи: «Graecia, 1842, Boissier»; «Smyrna 

(Izmir), 1842, Boissier»; «Smyrne, dans les champs 
maritimes, 16�V�1854, Balansa 177» (G)� (за Huber-
Morath, l� c�: 460)�

— На су хих кам’янистих схи лах, на по лях і уз-
біч чях до ріг� — У Кри му, дуже рід ко� — За галь не 
поши рен ня: Гре ція, о-в Кріт, Кіпр, М� Азія, Півн� 
Афри ка, Си рія, Лі ван, Палести на�

При міт ка� У Гер ба рії Інсти туту бота ніки іме ні 
М�Г� Хо лод ного НАН Укра їни (KW) збе ріга єть ся зра зок, зі б-
ра ний у ХІХ ст� в Кри му, ано нім� Рані ше вид там куль тиву-
вали, і він міг за смі чува ти посі ви пше ниці-одно зер нян ки�

Sect� 3� Cylindricae (Boiss�) Širj� 1928, Publ� Fac� Sci� 
Univ� (Brno), 102: 12; id� 1929, ibid� 110: 22; Ва сильч� 
1987, Фл� ев роп� час ти СССР, 6: 184� — Trigonella L� 
sect� Eutrigonella §  5�  Сylindricae Boiss� 1872, Fl� Or� 
2: 66� — Subgen� Trigonella sect� Cylindricae (Boiss�) 
Grossh� 1941, Фл� СССР, 11: 107� cum auct� Boiss�

Одно річ ні рос лини� Гро на го лів часті, квіт ко ніж-
ки при пло дах ві діг нуті дони зу� Віно чок просто го 
типу, жов тий, рід ше бі лий або голу бува тий� При-
лист ки ці ліс ні� Боби ци лін д рич ні, зі гну ті, від тяг-
нуті в но сик, час то чот копо діб ні, з по здовж німи 
жил ками�
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Лек то тип: T. cylindracea Desv�
Subsect� 1� Boissierianae Širj� 1929, Publ� Fac� Sci� 

Univ� (Brno), 2: 22; Гроссг�, 1941, Фл� СССР, 11: 107�
Біб без пере тя жок між насі нина ми�
Лектотип: T. cylindracea Desv�
4� T. spruneriana Boiss. 1843, Diagn� Pl� Or� Nov� 1 

(2): 17; Ivimey-Cook, 1968, Fl� Europ� 2: 152; Huber-
Morath, 1970, Fl� Turkey, 3: 461� — T.  torulosa аuct�, 
non Griseb� 1843: Гроссг� 1941, Фл� СССР, 11: 107, 
Гроссг� 1952, Фл� Кав каза, 5: 172� — Т. Спру нера.

Вид опи са ний із Гре ції й Ма лої Азії�
Син типи: «In Graecia Argolide et Attica, Boissier, 

Spruner»; «Asia Minori in Lydia et Caria, Boissier»(G); 
«Cilicia, Aucher 1172»; «Tauro, Kotschy 163»� (За 
Huber-Morath, l� c�: 462)�

— На су хих кам’янистих схи лах� — У Гір сько му 
Кри му (півд�-за хід), дуже рід ко� — За галь не поши-
рен ня: Гре ція, Ту реч чина (євро пей ська час тина), 
М� Азія, схід не узбе реж жя Се ред зем ного моря, 
Кав каз (Схід� і Півд� За кав каз зя), Се ред ня Азія 
(Гірськ� Туркм�), Вірм�-Курд�, Іран� 

Під сек ція 2� Strangulatae Širj� 1929, Publ� Fac� Sci� 
Univ� (Brno), 2: 35; Гроссг� 1941, Фл� СССР, 11: 108�

Біб із доб ре вира жени ми пере тяж ками між насі-
нина ми�

Лек то тип: T. strangulata Boiss�
5� T. strangulata Boiss� 1849, Diagn� Pl� Or� Nov� 1, 

9: 17; Гроссг� 1941, Фл� СССР, 11: 108; Гроссг� 1952, 
Фл� Кав каза, 5: 172; Huber-Morath, 1970, Fl� of 
Turkey, 3: 466� — T.  smyrnea auct�, non Boiss�: Чер-
нова, 1948, Труды Гос� Никит� бот� сада, 25, вып� 
1—2: 153—155; Чер нова, 1960, в Е� Вульф, Фл� 
Крыма, 2, 2: 123; Васильч� 1987, Фл� европ� час ти 
СССР, 6: 184; Шеляг-Сосонко, 1987, Опред� высш� 
раст� Украины: 185� — Т. чот копо діб но-пере тяг нута�

Вид опи са ний із Си рії� 
Голо тип: «[Syria] in collibus siccis Antilibani circa 

Rascheya, Boissier»� (G)� (За Huber-Morath, 1970, l� 
c�: 467)�

— На су хих кам’янистих схи лах� — Дуже рід ко в 
Г� Кри му (півд�-зах�)�

— За галь не поши рен ня: Кав каз (Півд� За кав-
каз зя), Бал кан ський п-ів (Гре ція), М� Азія, З� Азія 
(Си рія, Лі ван, Півн� Ірак)� 

При міт ка. У Гер ба рії Ні кіт сько го бота ніч ного саду (YALT) 
збе ріга єть ся єди ний зра зок цьо го виду, зі бра ний 
В�Ф� Ва силь є вим 14 трав ня 1930 р� на око лиці с� Кол хоз ноє 
(Узун джа) в Бай дар ській доли ні, на кам’янистих схи лах, в 
угру по ван ні Junipereta excelsae. Він був по мил ково ви зна че-
ний Є�В� Вуль фом як T.  smyrnea Boiss� і за та кою на звою 
наво див ся в усіх наступ них ви дан нях� Цей вид — дуже рід-

кіс ний мало азій ський енде мік� Н�М� Чер нова впер ше опуб-
ліку вала зна хід ку T.  smyrnea в Кри му в стат ті 1948 р�: «О 
некоторых новых и интересных для флоры Крыма ви дах» 
[11], у якій пише: «От близ кого вида T. strangulata Boiss� наш 
вид отли чает ся бо лее длинным вен чи ком, бо лее ко рот кими 
зуб цами ча шеч ки и боба ми с бо лее длинным загнутым 
носи ком»� На справ ді ж, як уста нови ла О�М� Дубо вик і згід-
но з Huber-Morath (1970, l� c�), у T.  strangulata віно чок (5) 
6—7 мм зав дов жки, тоб то дов ший, ніж у T. smyrnea, в якої 
віно чок 5,5—6,0 мм зав дов жки; в пер шого виду дов жина 
зуб ців ча шеч ки така ж, як і її труб ка, а в дру гого вони ко рот-
ші за неї� Сто сов но бо бів О�А� Гросс гейм (1941, цит� м�) від-
зна чає, що пів ден но-за кав ка зька T.  strangulata теж від різ-
няє ться від діаг но зів Е� Буас сьє та Г�І� Ши ряє ва дов шим і 
силь ніше за гну тим носи ком, 5—8 мм, а не 3—5 мм зав дов-
жки� І�Т� Ва силь чен ко (1987, цит� м�) вка зав для крим сько го 
виду боби 6—7 мм зав дов жки, пра по рець 5 мм зав дов жки, 
що не від пові дає крим сько му гер бар ному мате ріа лу, ос кіль-
ки в T.  strangulata боби 10—12 мм зав дов жки, 2—3 мм зав-
шир шки і квіт ки біль ші� Оче вид но, це адвентивний для 
флори Криму вид, хоча Н�М� Чернова вва жає, що 
T. strangulata в Криму не занесений вид, а його тре ба зара-
хува ти до ре лік тів� Мож ливо, цей вид слід роз гля дати як 
сіль сько гос по дар ський ре лікт, ос кіль ки у ста ро дав ні часи 
він за бур’янював посі ви пше ниці-одно зер нян ки� Повтор-
них зборів T. strangulata з Кри му після 1930 р� не було� 

Sect� 4� Callicerates (Boiss�) Grossh� 1945, Фл� 
СССР, 11: 108, cum auct� Boiss� — Trigonella L� sect� 
Eutrigonella § 7� Callicerates Boiss� 1872, Fl� Or� 2: 67� 

Одно річ ні рос лини� При лист ки зуб часті� Квіт ки 
в го лів часто-зон тико по діб них гро нах; квіт ко ніж-
ки пі сля цві тін ня ві діг нуті дони зу� Віно чок жов-
тий� Кри ла без з’єднувального зуб ця� Біб ко рот-
коци лін д рич ний, ви тяг ну тий у дов гий но сик, гус-
то косо жил кува тий� Насі нини яйце по діб ні, дещо 
стис нуті, жов тува ті, гор боч кува ті�

Лек то тип: T. calliceras Fisch�
6� T. calliceras Fisch� 1819, in M� Bieb�, Fl� Taur�-

Cauc� 3: 515; Гроссг� 1945, Фл� СССР, 11: 108; Гроссг� 
1952, Фл� Кав каза, 5: 256; Га луш ко, 1980, Фл� Сев� 
Кавказа, 2: 127� — Т. гарнорога.

Вид описаний із Тбілісі (за про толо гом: «Circa 
Tiflin»)�

— На кам’янистих від сло нен нях, оси пи щах, 
руде раль них міс цез ростан нях� — У Кри му, зрід-
ка� — За галь не поши рен ня: Кав каз (Пе ред кав каз-
зя, Схід не За кав каз зя, Та лиш), Іран (При кас пій-
ський р-н), Се ред ня Азія (За хід ний Копет-Даг)�

Примітка� Єди ний ек зем п ляр цьо го виду зібрав М�В� Кло-
ков (24�1V�1963) у Балаклавському районі, в околицях Форо-
са, на осипищах� Гербарний зра зок збе ріга єть ся в іменній 
колекції вченого (KW)� Мож ливо, це адвентивний вид для 
флори Криму�

Sect� 5. Uncinatae (Boiss�) Širj� 1928, Publ� Fac� Sci� 
Univ� (Brno), 102: 13, id� 1930, ibid� 128: 8; Гроссг� 
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1941, Фл� СССР, 11: 111; Ва сильч� 1987, Фл� ев роп� 
час ти СССР, 6: 185� — Trigonella L� sect� Eutrigonella 
§ 8� Uncinatae Boiss� 1872, Fl� Or� 2: 67�

Гро на гус ті, го лів часті; квіт коно си дов гі; квіт ко-
ніж ки ві діг нуті дони зу� Віно чок жов тий, просто го 
типу� Боби яйце по діб но-дов гасті, сіт часто-жил-
кува ті� Насі нини тон ко гор боч кува ті�

Тип: T. spicata Sibth� et Smith
7� T. spicata Sibth� et Smith, 1813, Fl� Graec� Prodr� 

2: 108; Гроссг� 1941, Фл� СССР, 11: 111; Чер нова, 
1960, в Е� Вульф, Фл� Крыма, 2, 2: 124; Ivimey-
Cook, 1968, Fl� Europ� 2: 152; Huber-Morath, 1970, 
Fl� Turkey, 3: 477; Ше ляг-Со сон ко, 1987, Оп ред� 
высш� раст� Украины: 185; Ва сильч� 1987, Фл� ев-
роп� час ти СССР, 6: 185� — T. uncinata Ser� 1825, in 
DC� Prodr� 2: 181� — Т. коло систа�

Вид опи са ний із Гре ції (за про толо гом: «in insula 
Seripho prope Fallor»)�

Лек то тип: [Greece] Cycladum insula Seriphos, 
Sibthorp (за Huber-Morath, 1970, l� c�)�

— На сте по вих і кам’янистих схи лах, крей дя них 
і вап няко вих від сло нен нях, на по лях� — Зрід ка в 
Гір сько му Кри му� — За галь не поши рен ня: Кав каз, 
Се редз� (схід), М� Азія, Іран�

Sect� 6� Capitatae (Boiss�) Širj� 1928, Publ� Fac� Sci� 
Univ� (Brno), 102: 14; Гроссг� 1945, Фл� СССР, 11: 
116; Ві сюл� 1954, Фл� УРСР, 6: 357; Ва сильч� 1987, 
Фл� ев роп� час ти СССР, 6: 185� — Trigonella L� sect� 
Eutrigonella § 1� Capitatae Boiss� 1872, Fl� Or� 2: 65�

Одно річ ні рос лини� Гро на на дов гих квіт коно-
сах, го лів часті, гус ті� Віно чок голу бий, просто го 
типу� Ча шеч ка дзво нику вата� Біб ма лень кий, обер-
нено яйце по діб но-ром біч ний із то нень ким носи-
ком� 

Тип� T. caerulea (L�) Ser�
8� T. caerulea (L�) Ser� 1825, in DC� Prodr� 2: 181; 

Гроссг� 1941, Фл� СССР, 11: 116; Ві сюл� 1954, Фл� 
УРСР, 6: 357; Ivimey-Cook, 1968, Fl� Europ� 2: 152� — 
Trifolium caeruleum L� 1753, Sp� Pl: 764� — Trigonella 
caerulea (L�) Ser� subsp� caerulea: Ва сильч�, 1987, Фл� 
ев роп� час ти СССР, 6: 185� — Т. голу ба�

Вид опи са ний із Че хії й Лі вії (за про толо гом: «in 
Bohemia, Lybia»)�

— На руде раль них міс цез ростан нях, в агро фіто-
цено зах і пору ше них сте по вих фло ро ком плек сах, 
куль тиву єть ся і тра пля єть ся зди чаві ло� — Зрід ка в 
Зах� По ліс сі (Хм, Жт, Кв); ЗЛс (Хм), ПЛс (Чк), ЛЛс 
(Хк, Пл), ЛЗЛС (Лг), ПЗС (Од), Кри му� — За галь-
не поши рен ня: Ц� Євро па, Сх� Євро па (При бал-
тика, Лад�-Ільм�, Верх�-Дніпр�, Волз�-Дон�; Се ред�-

Дніпр�, Молд�, При чорн�, Крим, Нижн�-Дон�), 
Кав каз, Се редз�, М� Азія, Іран�

9� T. procumbens (Besser) Rchb� 1826, Iconogr� Bot� 
(Pl� Crit�), 4: 35; Гроссг� 1941, Фл� СССР, 11: 117; 
Вісюл� 1954, Фл� УРСР, 6: 358; Ivimey-Cook, 1968, 
Fl� Europ� 2: 152� — Melilotus  procumbens Besser, 
1822, Enum� Pl� Volhyn�: 30� —  Trigonella  besseriana 
Ser� 1825, in DC� Prodr� 2: 181� — T. caerulea (L�) Ser� 
subsp� procumbens (Besser) Vass� 1987, Фл� ев роп� час-
ти СССР, 6: 186� — Т. лежа ча.

Вид опи са ний із Пів ден ного По діл ля й Мол дови 
(за про толо гом: «in Podolia australi et in Bessarabia»)� 

Лек то тип: «in Podolia australi� A� In Bessarabia 
ipsemet legi» (Fedoronchuk, Shevera, 2003, Бо тан� 
журн� 88, 12: 103)�

— На вог кува тих, час то засо ле них при річ ко вих 
піс ках, на лу ках і се ред ча гар ни ків, при під ніж жях 
сте по вих схи лів, на пасо ви щах і в руде ралі зова-
них ча гар нико вих за рос тях� — На пів дні Лісосте пу, 
зрід ка: ЗЛс (Хм), ПЛс (Кд), ЛЛс (Пл), у Сте пу, спо-
ра дич но: ПЗЛС (Мк), ПЗС (Од, Мк, Хс), ЛЗС (Зп, 
Хс) і в Кри му� — За галь не поши рен ня: Атл� Євро-
па, Ц� Євро па, Сх� Євро па (Волз�-Кам� Волз�-Дон, 
Нижн�-Дон), Кав каз, Се редз�, М� Азія, Сх� Си бір 
(зане сене)�

При міт ка� Вид дуже бли зький до  T.  caerulea, тому його 
видо вий ста тус не зав жди ви зна єть ся [3]� Од нак від попе ред-
ньо го виду він від різ няє ться ці лою низ кою оз нак: зде біль-
шого лежа чими стеб лами, вуж чими лис точ ками, дріб ніши-
ми пло дами з різ ко вира жени ми жил ками, по рів няно ви дов-
же ним су цвіт тям і дріб ні шим на сін ням� Вва жає ться, що 
T. procumbens є ди ким пред ком T. caerulea, який тра пля єть ся 
зде біль шого в куль турі та зди чаві ло�

Subgen� 2� Medicagoidinae Krytzka, subgen� nov�
Plantae annuae� Corolla medicaoid type� Legumina 

linearia, recta, vel curvata�
Typus: T. fischeriana Ser�
Одно річ ники� Віно чок лю цер ново го типу� Боби 

лі ній ні, пря мі або зі гну ті�
Tип: T. fischeriana Ser�
Sect� 7� Bucerates (Boiss�) Širj� 1928, Publ� Fac� Sci� 

Univ� (Brno), 102: 13� — Trigonella L� sect� Eutrigonella 
§ 3� Bucerates Boiss� 1872, Fl� Or� 2: 65�

Одно річ ні рос лини� Гро на вко роче ні, сидя чі або 
на ніж ках� Віно чок жов тий, «лю цер ново го» типу� 
Боби лі ній ні, пря мі або зі гну ті, по обох швах по-
тов щені, з попе реч ними жил ками й ко мір ками�

Лек то тип: T. striata L�
10� T. fischeriana Ser� 1825, in DC� Prodr� 2: 183; 

Чернова, 1960, в Е� Вульф, Фл� Крыма, 2, 2: 124; 
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Гроссг� 1941, Фл� СССР, 11: 113; Ivimey-Cook, 1968, 
Fl� Europ� 2: 152; Ше ляг-Со сон ко, 1987, Оп ред� 
высш� раст� Украины: 185; Ва сильч� 1987, Фл� ев-
роп� час ти СССР, 6: 184� — T. flexuosa Fisch� 1819, in 
M� Bieb�, Fl� Taur�-Cauc� 3: 515, non Del� — Т. Фіше-
ра�

Вид опи са ний із окол� м� Тбі лісі (за про толо гом: 
«Circa Tiflin»)�

— На кам’янисто-щебе нистих схи лах, уз ліс сях і 
в ча гар ни ках� — У Кри му (Кок те бель, Кара даг)� — 
За галь не поши рен ня: Кав каз, М� Азія, зане сене в 
Півн� Афри ку� 

11� T. striata L� f� 1781, Suppl�: 340; Гроссг� 1952, 
Фл� Кавк� 5: 258; Ва сильч� 1987, Фл� ев роп� час ти 
СССР, 6: 184� — T.  tenuis Fisch� ex M� Bieb� 1819, 
Fl� Taur�-Cauc� 3: 514; Чер нова, 1960, в Е� Вульф, 
Фл� Крыма, 2, 2: 124; Гроссг� 1941, Фл� СССР, 11: 
112; Ivimey-Cook, 1968, Fl� Europ� 2: 152; A� Huber-
Morath, 1970, Fl� Turkey, 3: 469; Ше ляг-Со сон ко, 
1987, Опр� высш� раст� Украины: 185� — Т. сму гаста.

Вид опи са ний з Ефіо пії (за про толо гом: «in 
Abyssinia»)�

— На су хих кам’янисто-щебе нистих схи-
лах і рудеральних місцезростаннях� — Крим 
(Передгір’я), зрідка� — За галь не поши рен ня: Ниж� 
Волга (занесене), Кавказ, Середз� (Балкани), М� 
Азія�

Примітка. Для Криму вид уперше на вів Аггеєнко в 1888 р� 
(Чер нова, 1960, цит� м�) з околиць с� Чорноріченського (Се-
вастопольський р-н)� Ос тан нім ча сом він зна йде ний в око-
лицях с� Чорноріченського, а та кож біля с� Баштанівки Бах-
чисарайського р-ну і в околицях м� Бєлогорська (Ак-Кая, 
хр� Веселий)�

Sect� 8� Reflexae (Širj�) Vass� 1953, Тр� Бот� инст� 
АН СССР, сер� 1, 10: 228; Ва сильч� 1987, Фл� ев роп� 
час ти СССР, 6: 185� — Trigonella L� sect� Bucerates 
(Boiss�) Širj� subsect� Reflexae Širj� 1928, Publ� Fac� Sci� 
Univ� (Brno), 102: 13, id� 1931, ibid� 136: 20� 

Одно річ ні рос лини� При лист ки над різа ні� Гро на 
голiвчасті, бага то квіт кові, сидя чі або май же сидя чі� 
Віно чок жов тий, бли зько 4 мм завд� Боби сидя чі, 
зір часто відстов бур чені й ві діг нуті дони зу� 

Тип: T. monspeliaca L�
12� T. monspeliaca L� 1753, Sp� Pl�: 777; Гроссг� 1941, 

Фл� СССР, 11: 116; Ві сюл� 1954, Фл� УРСР, 6: 355; 
Ivimey-Cook,1968, Fl� Europ� 2: 152; Huber-Morath, 
1970, Fl� Turkey, 3: 476; Ва сильч� 1987, Фл� ев роп� 
час ти СССР, 6: 185� — Т. мон пе лій ська.

Вид опи са ний із Пів ден ної Фран ції ( за про толо-
гом: «Monspelii»)�

Лек то тип: Herb� Linn� 932�12 ( за Huber-Morath, 
1970, l� c�: 476)�

— На сте по вих і кам’янистих схи лах, по сте пах, 
на піс ках та уз біч чях до ріг� — У пів ден них сте по-
вих райо нах: ПЗЛС (Мк, Дн, Зп), ЛЗЛС (Дц), ПЗС 
(Од, Мк, Хс), ЛЗС (Хс) і в Кри му, зви чай но� — За-
галь не поши рен ня: Атл� Євро па (зане сене), Ц�, Сх� 
Євро па (При бал тика, зане сене), Мол дова, При-
чорн�, Ниж�-Волз�), Кав каз, Се ред ня Азія (Ко пет-
даг), Се редз� (зане сене), М� Азія, Іран�

Sect� 9� Biebersteinianae (Širj�) Grossh� 1941, Фл� 
СССР, 11: 118; Ва сильч� 1987, Фл� ев роп� час ти 
СССР, 6: 186� —  Trigonella L� sect� Foenum-graecum 
Ser� subsect� Biebersteinianae Širj� 1928, Publ� Fac� Sci� 
Univ� (Brno), 102: 13�

Одно річ ні від лег ло опу шені рос лини� Квіт ки з 
при квіт нич ками, в гус тих го лів частих гро нах, на 
дов гих квіт коно сах� Віно чок «лю цер ново го типу», 
голу бий� Пра по рець 11—16 мм завд� Біб лан цет-
ний, зву же ний у ко рот кий зі гну тий но сик� Насі-
нини дріб но гор боч кува ті�

Лек то тип: T. coerulescens (M� Bieb�) Halácsy�
13� T. coerulescens (M� Bieb�) Halácsy, 1901, Consp� 

Fl� Graec� 1: 351; Гроссг� 1941, Фл� ССР, 11: 118; Чер-
нова, 1960, Е� Вульф, Фл� Крыма, 2, 2: 124; Ivimey-
Cook, 1968, Fl� Europ� 2: 152; Ше ляг-Со сон ко, 
1987, Оп ред� высш� раст� Украины: 185; Ва сильч� 
1987, Фл� ев роп� час ти СССР, 6: 186� — Trifolium 
coerulescens M� Bieb� 1819, Fl� Taur�-Cauc� 3: 503� — 
Т. голу бува та�

Вид опи са ний із При кас пій ської низо вини (пус-
теля Анке тері)� За про толо гом («in deserto Anketeri 
fluviis Terek et Kumae in terjacente habitat»)�

— На вап няко вих і крей дя них схи лах� — У пе-
ред гір’ях Кри му (окол� Біло гор ська та Бах чиса-
раю)� — За галь не поши рен ня: Кав каз, Се ред ня 
Азія (Зах� Ко пет даг), Се редз� (Бал кани), М� Азія, 
Іран, Си рія, Ірак�

Genus 2� 
Melilotoides Heist� ex Fabr� 1763, Enum� Meth� Pl�, 

ed� 2: 404; Soják, 1982, Sborn� Narodn� Muz� V� Prace, 
38 B, 1—2: 103, s� str� — Melissitus Medik� 1787, Vorles� 
Churpfälz� Phys�-Ök� Ges� 2: 383; Лача шви ли, 1958, 
Труды Тби лис� бо тан� инст� 19: 3, s� str� — Pocockia 
Ser� 1825, in DC� Prodr� 2: 185� — Trigonella subgen� 
Pocockia (Ser�) Grossh� 1941, Фл� СССР, 11: 120, s� 
str� —Бур кун чик.

Одно річ ні рос лини, іно ді з силь ним запа хом 
кума рину� Гро на го лів часті або одна—дві квіт ки� 
Віно чок «лю цер ново го» типу (кри ла з’єднуються 
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з чов ни ком зуб цями)� Боби еліп тич ні, еліп тич но-
на пів міся цеві, пло скі з чис лен ними пара лель ними 
або впо пе рек роз міще ними жил ками, з ко рот ким 
носи ком, без кри лі або кри латі� Насі нини гла день кі 
або дріб но гор боч кува ті�

Лек то тип: Melilotoides  cretica  (L�)  Krytzka Comb� 
nov�  (= Trifolium  Melilotus  cretica L�; Trigonella 
cretica (L�) Boiss�; Trifolium  creticum (L�) Willd�; 
Pocockia cretica (L�) Ser�)� 

M. brachycarpa (Fisch�) Soják, 1982, Sborn� Nár� 
Mus� v Praze, Rada B, Přir� Vedy 38: 103� — Medicago 
brachycarpa Fisch� 1819, in M� Bieb� Fl� Taur�-Cauc� 
3: 517� —  Trigonella  brachycarpa (Fisch�) G� Moris, 
1833, Mém� Acad� Torino, 36: 190; Гроссгейм, 1941, 
Фл� СССР, 11: 123; Васильч� 1987, Фл� европ� части 
СССР, 6: 184� —  Melissitus  brachycarpus (Fisch�) 
Latsch� 1958, Тр� Тбилис� бот� инст� 19: 19; Голубев 
и Косых, 1982, Ботан� журн� 67, 9: 1299� —  Б. 
короткоплодий.

Вид описаний із Закавказзя (за протологом: «in 
montosis prope Tiflin circa Kadshari»)�

— У ялівцевих лісах� — Дуже рідко в Криму 
(с� Оборонне)� — Загальне поширення: Кавказ 
(Закавказзя), М� Азія, Ліван� 

Genus 3�
Crimea Vass� 1979, Новости сист� высш� раст� 

16: 131; Ва сильч� 1987, Фл� ев роп� час ти СССР, 6: 
187� — Trigonella L� sect� Cretaceae Grossh� 1941, Фл� 
СССР, 11: 120� — Кримея. 

На пів кущи ки з чис лен ними, зде рев’янілими в 
ниж ній час тині, паго нами� Лист ки трій часті� Квіт-
ки оран жево-жов ті, в го лів частих су цвіт тях� Віно-
чок «лю цер ново го» типу, пра по рець 6—8 мм завд�, 
дов ший за чов ника й кри ла, з’єднаний із чов ни-
ком зуб цем� Зуб ці ча шеч ки дов ші за її труб ку� Боби 
широ ко нир копо діб но-на пів міся цеві або широ ко-
нир копо діб ні, 5—8 мм завд�, 4—6 мм завш�, плос-
ко-опук лі, опу шені, одно на сін ні, з по тов щени ми 
раді аль ними жил ками�

Тип: С. cretacea (M� Bieb�) Vass� 
Монотипний рід� Єдиний його вид поширений 

на крейдяних відслоненнях у Криму та на півночі 
Чорноморського узбережжя Кавказу� 

1� С. cretacea (M� Bieb�) Vass� 1979, Новости сист� 
высш� раст� 16: 131; Васильч� 1987, Фл� европ� части 
СССР, 6: 187� — Medicago cretacea M� Bieb� 1808, Fl� 
Taur�-Cauc� 2: 223; Tutin, 1968, Fl� Europ� 2: 154� — 
Trigonella cretacea (M� Bieb�) Taliev, 1905, Раст� 
меловых обнаж� Южн� Рос сии, 2: 69; Гроссг� 1941, 
Фл� СССР, 11: 120� — Melissitus cretaceus (M� Bieb�) 

Latsch� 1958, Тр� Тбил� бот� инст� 19: 13; Криц-
кая, 1987, Оп ред� высш� раст� Украины: 185� — 
Melilotoides cretacea (M� Bieb�) Soják, 1982, Sborn� 
Nár� Mus� v Praze, Rada B, Přir� Vedy, 38: 103� — 
К. крейдяна.

Вид описаний із Криму, окол� Білогірська (за 
протологом: «in Tauriae abruptis sterilissimis cretaceis 
circa Karassubasar»)�

— На крейдяних і вапнякових відслоненнях, 
по осипищах� — У Криму (КрС, ГК, Передгір’я, 
ПБК)� — Загальне поширення: Кавказ (півн�-зах�)� 
Кримсько-новоросійський ендемік�
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НАН Украины, г� Киев

РОДЫ  TRIGONELLA,  MELILOTOIDES  И CRIMEA 
(FABACEAE) ВО ФЛОРЕ УКРАИНЫ

Приведены результаты критической обработки родов 
Trigonella L�, Melilotoides Heist� ex Fabr� и Crimea Vass� флоры 
Украины� Пересмотрена система рода Trigonella. При 
учете данных молекулярно-генетических исследований 
пажитники с цветком люцернового типа и  линейными 
плодами выделены в отдельный подрод — Medicagoidinae� 
Высказывается мнение о том, что в составе рода Melilotoides 
следует оставить только однолетники из секций Lunatae 

Boiss�, Samaroideae Boiss� и Pectinatae Boiss� с цветком 
люцернового типа и плоскими плодами� Травянистые 
поликарпики из секций Ellipticae Boiss� и Persistentes Grossh� 
рода Trigonella с цветком простого типа, с увеличенными 
крыльями и плодами разнообразной формы, по мнению 
авторов, следует отнести к отдельному (одному или 
нескольким) роду (учитывая работы И�Т� Васильченко)� В 
статье возобновляется род Crimea  Vass�, единственный вид 
которого, С.  cretacea (M� Bieb�) Vass�, — полукустарничек, 
имеющий односемянные плоды с утолщенными 
радиальными жилками на поверхности� Составлен ключ 
для определения видов� Для каждого из них приведена 
синонимика, номенклатурный тип, а также сведения 
об экологической приуроченности и географическом 
распространении видов� 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вид, тип, голотип, лектотип, синтип, 
протолог, Trigonella, Melilotoides, Crimea, Fabaceae, Украина. 

L.I. Krytska, V.V. Novosad
National Museum of Natural History NAS of Ukraine, Kyiv

GENERA TRIGONELLA, MELILOTOIDES  AND CRIMEA 
(FABACEAE) IN THE FLORA OF UKRAINE

Results of a critical treatment of the genera Trigonella L�, 
Melilotoides Heist� ex Fabr�, and Crimea Vass� in the flora  of 
Ukraine are reported� A system of Trigonella is revised� Taking 
into consideration the data of molecular studies, the fenugreeks 
with alfalfa flower type and linear fruits are separated in subgenus 
Medicagoidina� It has been suggested that in the genus Melilotoides, 
only sections of annuals Lunatae Boiss�, Samaroideae Boiss� and 
Pectinatae Boiss� with the alfalfa type flower and flat fruits should 
remain� Herbaceous polycarpics from sections Ellipticae Boiss� 
and Persistentes Grossh� of Trigonella with simple-type flower 
with enlarged wings and fruits of various shapes, according to 
the authors, should be placed in one or several genera� The genus 
Crimea Vass� is retained in the article with the only one species, 
S. cretacea (M� Bieb�) Vass�, a semishrub having one-seed fruits 
with thickened radial veins on the surface� A key for identification 
of the species is proposed� Synonymy, nomenclatural types, as well 
as information about ecological peculiarities and geographical 
distribution, are given for each of species�

K e y  w o r d s: species, species type, holotype, lectotype, syntype, 
protologue, Trigonella, Melilotoides, Crimea, Fabaceae, Ukraine.
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Род Crataegus L� явля ется од ной из трудных в сис-
тема тиче ском отно ше нии групп рас те ний се-
мейства Rosaceae� Виды рода довольно час то скре-
щива ются меж ду со бой, обра зуя впол не жиз не-
спо соб ные, но слож ные в опре деле нии гиб риды� 
Имен но по это му ис сле дова ние и ин вен тари за ция 
боя рыш ни ков все гда со про вож да лись ря дом труд-
ностей, а сам род до сих пор пе рио диче ски под вер-
гает ся кри тиче ско му пере смот ру сво ей так соно-
мии (Christensen, 1992; Цве лев, 2001; Уфи мов, 2013 
и др�)�

Высо кий поли мор физм в роде неко то рые авто-
ры свя зыва ют с ан тро по ген ным фак то ром, воз-
дейст вие кото рого при вело к ос вет ле нию ле сов, 
что соз дало бла го при ят ные усло вия для све толю-
би вых ви дов, ос нов ными место про израста ния-
ми кото рых явля ются солнечные участки, речные 
долины, склоны овра гов, лесные опуш ки, из ред-
ка — сомкнутые леса� Гиб риди за ция и мута ции в 
этих усло виях, очевидно, яви лись мощ ным ис точ-
ни ком фор мооб разо ва ния� 

О воз мож ности гиб риди за ции как одно го из 
фак то ров ин тен сив ного видо обра зова ния сви-
де тельству ют широ ко рас простра нен ная в роде 
поли плои дия и нали чие у мно гих ви дов высо кого 
со дер жа ния сте риль ной пыль цы� Нема ло важ ную 
роль в ин тен сив ном фор мооб разо ва нии игра ет 
апо мик сис, ха рак тер ный для мно гих эво люци он-
ных ли ний рода (Глад кова, 1969)� 

В по след нее вре мя в так соно мии боя рыш ни-
ков Кры ма воз ник ла настоя щая пута ница� Со-
глас но В�Н� Голу беву (1996) здесь на счи тыва ется 
17 ви дов боя рыш ни ков, по дан ным Н�Н� Цве лева 
(2001) — 22 вида, часть из кото рых гиб рид ного 
про исхо жде ния� K�I� Christensen (1992) в обра бот-
ке рода Crataegus Ста рого Све та мно гие виды свел 

в сино нимы, под виды и разновидности� В ито-
ге крым ские боя рыш ники отне сены к 14 ви дам, 3 
под ви дам и 3 разновидностям, с чем пол ностью со-
гла сен А�В� Ена (2012)�

Одна ко сле дует учи ты вать, что K�I� Christensen 
рас пола гал толь ко гер бар ными об раз цами, в то 
вре мя как еще в нача ле XX века ис сле дова тели боя-
рыш ни ков со шлись во мне нии, что эту груп пу рас-
те ний нуж но изу чать в при роде (Ци нов скис, 1971)� 
Действи тель но, очень час то мор фоло гиче ские раз-
ли чия, не види мые в гер ба рии, чет ко за мет ны на 
жи вых рас тени ях� Речь идет, в пер вую оче редь, об 
окра ске лист вы и побе гов, кото рая при высы ха нии 
мо жет ме нять ся, а так же об архи тек тони ке кро ны и 
габи тусе все го рас те ния� 

Яр ким тому при ме ром явля ются Crataegus 
orientalis  Pall� ex М� Bieb� и  C.  pojarkovae Kossych, 
отно ся щие ся к сек ции Azaroli  Loudon (или под-
сек ции Azaroli (Loudon) Ufimov) под рода Crataegus. 
K�I� Christensen от нес С.  pojarkovae к C.  orientalis 
subsp� pojarkovae  (Christensen, 1992)� Одна ко не-
смот ря на то, что эти виды в при роде про израста-
ют со вместно, они меж ду со бой не скре щива ются 
(от сутству ют про межу точ ные гиб рид ные фор мы) 
и име ют чет кие мор фоло гиче ские раз ли чия, что 
под твер жде но дан ными наше го деся ти лет него изу-
че ния как в при роде, так и по гер бар ным мате риа-
лам�  Crataegus  orientalis опи сан из Кры ма, лек то-
тип нахо дит ся в Лон доне (BM, Федо рон чук, 2003)� 
Вид име ет широ кий аре ал: Бал кан ский полу ост-
ров, Юж ная Гре ция, Ма лая Азия, Кав каз (Юж-
ное, Восточное и Западное За кав ка зье, Та лыш)� В 
Ук раи не встре чает ся в При чер номо рье (Одес ская 
обл�) и в Кры му (горы на вос ток до Фео до сии) 
(Пояр кова, 1939; Цве лев, 2001)� 

Crataegus  pojarkovae так же опи сан из Кры ма 
(типовые материалы нахо дят ся в Ялте (YALT) и 
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Сан кт-Пе тер бур ге (LE) (Федо рон чук, 2003)� До не-
дав него вре мени этот так сон счи тал ся узко ло каль-
ным энде ми ком Кры ма (горы Кара дага) (Цве лев, 
2001)� Одна ко в 80-х гг� XX в� его впер вые обна ружи-
ли в Азер бай джа не (Нахи че вань), а еще поз же — в 
Арме нии, где этот вид, как и в Кры му, про израста ет 
со вместно с C. orientalis (Касу мова, Ахун дов, 1985; 
Сар ки сян, 2011)� В свя зи с этим В�Н� Ме жен ским и 
Л�А� Ме жен ской сде лано пред поло же ние, что вид 
С. pojarkovae мог быть обра зо ван пу тем гиб риди за-
ции C. orientalis с дип лоид ным жел топ лод ным ви-
дом C. azarolus L�, так же про израстаю щим на Кав-
казе (Ме жен ский, Ме жен ская, 2012; Ме женсь ка, 
Ме женсь кий, 2013)� 

О при над леж ности рас смат ри вае мых так со нов к 
двум самостоя тель ным ви дам сви де тельству ет само 
опре деле ние тер мина «под вид»� Со глас но К�М� За-
вад ско му (1968), под виды представ ляют со бой наи-
бо лее круп ные под раз деле ния вида, кото рые под-
чиня ются пра вилу вика рите та (т�е� пространст вен-
но взаи моис клю чают друг дру га)� Та ким обра зом, 
на тер рито рии, заня той од ной ра сой, не мо жет 
посе лить ся дру гая, близ кая раса, они лишь ино гда 
сме шива ются в уз ких по гра нич ных зо нах� В слу чае 
с C. pojarkovae и C. orientalis та кой гео гра фиче ской 
изо лиро ван ности мы не на блю даем: на тер рито-
рии Кара даг ско го при род ного запо вед ника виды 
про израста ют со вместно на од них и тех же скло-
нах и в сход ных рас ти тель ных сооб щест вах� Бо лее 
того, у них не существу ет и эко логи че ской изо ля-

ции: се зон ный цикл раз ви тия про хо дит в одни и те 
же сро ки� Тем не ме нее, в при роде эти два вида не 
скре щива ются — осо би с про межу точ ными пере-
ход ными при зна ками от сутству ют�

Эти виды име ют за мет ные отличия по цело-
му ряду мор фоло гиче ских при зна ков (архи тек-
тони ке кро ны, окра ске коры и листь ев, раз меру 
и окра ске пло дов)� При чем раз ли чия меж ду ними 
начи нают про яв лять ся уже на ран них ста диях раз-
ви тия� У имма тур ных и вир ги ниль ных рас те ний 
C. pojarkovae, в отли чие от тако вых C. orientalis, бо-
лее свет лые кора и листья; рас те ния C.  pojarkovae 
име ют вид не боль шого дере ва, в то вре мя как рас-
те ния C. orientalis при нима ют кус топо доб ную стла-
нико вую фор му� У сред не воз раст ных гене ра тив ных 
рас те ний C.  pojarkovae, в отли чие от C.  orientalis, 
от сутству ют ко люч ки, кро на за счет уко ро чен ных 
за кру чен ных побе гов при обре тает ажур ную, шаро-
об раз ную фор му� Но са мым глав ным диаг ности-
че ским при зна ком, на наш взгляд, явля ются пло-
ды (рис� 1)� У C.  pojarkovae они  ли мон но-жел тые, 
у C.  orientalis окра ска варь иру ет от оран жево го до 
крас ного цве та; в бла го при ят ные годы раз меры 
пло дов C. pojarkovae мо гут дос ти гать 19—21 мм дл� 
(мак си маль ные — до 26 мм), C.  orientalis — 13—
15 мм дл� (мак си маль ные — до 19 мм) (Лету хова, 
2010)� Изме ре ния пло дов этих ви дов в 2012 г� пока-
зали, что они хоть и не дос тиг ли сво их мак си маль-
ных пока зате лей, тем не ме нее, так же зна чи тель но 
отли ча лись меж ду со бой по раз ме рам (табл� 1)�

Рис� 1� Плоды Crataegus pojarkovae Kossych (А) 
и Crataegus orientalis Pall� ex М� Bieb (Б)

Fig� 1� Fruits of Crataegus pojarkovae Kossych (А) 
and Crataegus orientalis Pall� ex М� Bieb (Б)

Таблица 1. Морфометрические параметры плодов С. pojarkovae и C. orientalis (по результатам измерений 2012 г.)

Вид

Размеры 

Длина Диаметр 

M±m, мм max–min, мм Cv, % M±m, мм max–min, мм Cv, %

С. pojarkovae 15,4±0,5 18,1—12,4 8,7 16,8±0,8 21,1—11,8 13,2

C. orientalis 11,8±0,4 13,7—9,1 8,1 14,6±0,5 18,4—11,1 10,0
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Ис сле до ван ные виды име ют раз ное коли чест-
во хро мо сом� Со глас но В�Н� Глад ко вой (1967), у 
C. pojarkovae — 2n=51, у C. orientalis — 2n=68� 

Некоторые различия наблюдаются также и 
по морфологии пыльцевых зерен: их форме — 
эллипсоидальные у C.  pojarkovae (отношение 
длины п�з� к экваториальному диаметру — 1,4) и 
широкоэллипсоидальные у C. orientalis (отношение 
длины п�з� к экваториальному диаметру —1,1); 
шири не мезо коль пиу ма (14,8 мкм у C. pojarkovae и 
20,2 мкм — у C. orientalis), диаметру апокольпиума 
(1,6 мкм у C. pojarkovae и 7,0 мкм — у C. orientalis 
(Федо рон чук, Са виц кий, 1985)� Однако по 
анатомическим данным, в частности петиолярным 
признакам, cкульптуре спер мо дер мы, они очень 
близки (Федорончук, 1985а, 1985б)� 

Мор фоло гиче ская кон цеп ция вида, на кото рую 
опи рал ся в сво ей рабо те K�I� Christensen (1992), 
пред пола гает: если два так сона с бо лее-ме нее раз-
лич ными ареа лами отли чают ся, по край ней мере, 
по четы рем при зна кам, то их мож но рас смат ри вать 
как от дель ные виды� Кро ме того, что изу чае мые 
нами виды про израста ют со вместно на од ной тер-
рито рии и при этом не скре щива ются меж ду со бой, 
мы на счи тали не ме нее шес ти отли чи тель ных мак-
ро мор фоло гиче ских при зна ков: окра ска, раз меры 
и фор ма пло дов, окра ска лис то вой пластин ки, 
архи тек тони ка кро ны и габи тус рас те ния, окра ска 
коры, не счи тая раз ли чий в коли чест ве хро мо сом и 
пара мет риче ских дан ных пыль це вых зе рен� 

Та ким обра зом, мы счи таем, что С. pojarkovae и 
C.  orientalis  пол ностью отве чают кри те рию вида и 
мо гут рас смат ри вать ся как два самостоя тель ных 
вида рода Crataegus� 

Весь ма спор ным так же, на наш взгляд, явля ется 
све де ние C.  taurica Pojark� в сино нимы C.  meyeri 
Pojark� K�I� Christensen 1992 на тер рито рии Кры ма 

про израста ют два энде мич ных вида, близ ко родст-
вен ных C.  meyeri: C.  stankovii Kossych и C.  taurica 
Pojark� В сис теме рода А�И� Пояр ко вой (1939) 
C. taurica и C. meyeri отне сены к ряду Erianthae Pojark� 
В обра бот ке рода для «Фло ры Вос точ ной Евро-
пы» Н�Н� Цве ле вым C. taurica и C. stankovii Kossych 
вклю чены в состав ряда Ambiguae  Pojark� типо вой 
сек ции Crataegus.  Тако го же мне ния и Р�А� Уфи-
мов (2013), кото рый от нес C.  taurica и C.  meyeri к 
ряду Ambiguae, вклю чаю щему ксе ро фит ные или 
ксе роме зо фит ные виды с отно си тель но круп ными 
тем но крас ными, крас ными или тем но-бор довы ми 
пло дами с 1—3 кос точ ками� По мор фоло гиче ским 
пара мет рам C.  stankovii очень бли зок к C.  meyeri� 
Одна ко C. taurica за мет но отли чает ся от C. meyeri и 
C. stankovii по цело му ряду при зна ков�

Со глас но лите ра тур ным дан ным, рас смат-
ри вае мые виды име ют раз ные раз меры пло дов: 
C. meyeri — 12—18 мм дл�, C. stankovii — 10—15 мм 
дл�, C. taurica — 8—12 мм дл� (Цве лев, 2001; Дере-
вья и кус тар ники СССР, 1954)� Наши ис сле дова ния 
пока зали, что при опти маль ном вод ном режи ме 
про израста ния и в бла го при ят ные годы раз меры 
пло дов C.  stankovii мо гут при бли жать ся к тако-
вым C.  meyeri� Одна ко пло ды C.  taurica та ких раз-
ме ров нико гда не дос тига ют� Даже дере вья, про-
израстаю щие в водосточ ной бал ке со вместно с 
C. stankovii, име ли пло ды мель че: сред ние раз меры 
пло дов C. taurica дос тига ли 12,2—13,0 мм дл� (мак-
си маль ные — 13,6 мм), сред ние раз меры пло дов 
C.  stankovii — 14,5—15,3 мм дл� (мак си маль ные — 
16,5 мм)� Дере вья C. taurica, про израстаю щие на су-
хих скло нах, име ли еще бо лее мел кие пло ды: 10,0—
10,9 мм дл�, мак си маль ные — 12,4 мм дл� (табл� 2)�

Так же существу ют раз ли чия в окра ске и фор-
ме пло дов� Пло ды C. stankovii, как и C. meyeri, рас-

Таблица 2� Морфометрические параметры плодов C. stankovii и C. taurica (по результатам измерений 2012 г.)

Вид

Размеры 

Длина Диаметр 

M±m, мм max–min, мм Cv, % M±m, мм max–min, мм Cv, %

C. stankovii 15,3±0,3 16,5—13,5 4,5 14,5±0,3 15,9—12,6 6,0

C. taurica–1 10,9±0,3 12,4—9,4 6,7 10,0±0,3 11,3—8,5 6,9

C. taurica–2 13,0±0,1 13,6—12,2 3,0 12,2±0,2 13,5—11,0 5,3

П р и м е ч а н и е: C. taurica–1 — растение, произрастающее на сухом склоне; C. taurica–2 — растение из водосточной балки�
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шире ны у осно ва ния за счет 4—5 ту пых гра ней, 
пло ды C. taurica без ту пых гра ней, пра виль ной ок-
руг лой фор мы, бо лее тем ные по окра ске (рис� 2)�

По данным А�И� Поярковой (1939), име ются 
неко то рые раз ли чия и по дру гим при зна кам: дли-
не че реш ков листь ев на веге та тив ных побе гах 
(у C.  taurica  в 1,5—2,0 раза короче пластинки; у 

C. meyeri — в 2—3(4) раза короче пластинки, вели-
чине со цве тий (до 9 см в диа мет ре, из 5—7 вет вей 
у C. taurica и 3—5 см в диа мет ре, из 3—4 вето чек у 
C. —meyeri)� За фик сиро ваны раз ли чия и в коли-
чест ве хро мо сом: C. taurica — 2n=51; C.  meyeri — 
2n=68� В то же вре мя, как пока зали наши ис сле-
дова ния, виды C. meyeri и C. stankovii очень близ ки 
и отли чают ся друг от дру га толь ко по коли чест ву 
хро мо сом (у по след него, как и у C. taurica, 2n=51)� 
Одна ко до про веде ния до пол ни тель ных карио логи-
ческих ис сле дова ний мы при дер жива емся мне ния, 
что C. stankovii и C. meyeri явля ются самостоя тель-
ными вида ми (Лету хова, Пота пен ко, 2013)�

Про ве ден ные нами срав ни тель ные морфо-
логические ис сле дова ния листь ев C.  taurica и 
C. stankovii, осно ван ные на мор фо мет риче ских ха-
рак теристи ках, выде лен ных K�I� Christensen (1992) 
(рис� 3), так же пока зали зна чи тель ные раз ли чия 
меж ду эти ми вида ми�

При этом были изме рены листья гене ра тив ных, 
веге та тив ных (удли нен ных) и веге та тив ных (уко-
ро чен ных) побе гов (каж дая вы бор ка в коли чест ве 
30 шт�, табл� 3)�

Листья C.  taurica ха рак тери зова лись мень шей 
изре зан ностью лис то вой пластин ки и мень шим 
коли чест вом лопастей (рис� 4)� Коли чест во зуб цов 
на ниж ней лопасти у C. taurica варь иру ет от 1 до 6 
(в сред нем 4) для листь ев гене ра тив ных побе гов и 
от 5 до 12 (в сред нем 8) для листь ев веге та тив ных 

Рис� 2� Плоды Crataegus taurica Pojark�, собранные с различных 
мест произрастания (А — в засушливых условиях, Б — в 
водо сточной балке), и плоды Crataegus stankovii Kossych (В)
Fig� 2� Fruits of Crataegus taurica Pojark� collected from different 
habitats (A — in driest plases, Б — in the ditchsides) and fruits of 
Crataegus stankovii Kossych (В)

Рис� 3� Морфометрические характеристики листьев: a: 
длина листовой пластинки, b: ширина листовой пластинки, 
c/(c+d) = c/a: расположение нижних пазух, f/(e+f): глубина 
нижних пазух, g: длина нижней лопасти; h: ширина нижней 
лопасти, i+i: количество зубцов на нижней лопасти;  
j/(j+k): отношение зубчатых частей лопасти к длине лопасти 
(Christensen 1992)
Fig� 3� Morphological characters of leaves: a: length of leaf blade; 
b: width of leaf blade; c/c+d = c/a: location of basal sinus; f/e+f: 
depth of basal sinus; g: length of basal lobe; h: width of basal lobe; 
i+i: number of teeth on basal lobe; j/j+k: ratio of serrate part of 
lobe to lobe length (Christensen 1992)

Рис� 4� Различная изрезанность листовой пластинки у видов 
C. taurica Pojark� и C. stankovii Kossych

Fig� 4� Different margins of leaf blades in C. taurica Pojark� and 
C. stankovii Kossych
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(удли нен ных) побе гов� У C. stankovii эти пока зате-
ли рав ны 2—12 (в сред нем 5) — для листь ев гене ра-
тив ных побе гов; 8—15 (в сред нем 11) — для листь ев 
веге та тив ных (удли нен ных) побе гов� Коли чест во 
лопастей на лис то вой пластин ке у C. taurica — 3—5 
для листь ев гене ра тив ных побе гов, 3—7 — для 
листь ев веге та тив ных (удли нен ных) побе гов� У 
C.  stankovii этот пока за тель равен соот ветст вен но 
3—7 и 5—9�

Та ким обра зом, у C. taurica и C. stankovii мы на-
счи тали пять отли чи тель ных при зна ков: 1) раз-
меры пло дов; 2) фор ма пло дов; 3) окра ска пло дов; 
4) мор фоло гия лис та (раз лич ная изре зан ность лис-
то вой пластин ки и раз ное коли чест во лопастей 
у листь ев гене ра тив ных и веге та тив ных (удли-
нен ных) побе гов); 5) коли чест во хро мо сом� По-
это му они пол ностью отве чают кон цеп ции вида 
Кристен сена, принятой для рода Сrataegus, и мо гут 
рас смат ри вать ся как два самостоя тель ных так сона� 
А по сколь ку C. stankovii и C. meyeri по мор фоло гиче-
ским при зна кам очень близ ки и отли чают ся друг 
от дру га толь ко по коли чест ву хро мо сом, то ап рио-
ри мож но счи тать C.  taurica  и C.  meyeri самостоя-
тель ными вида ми� 

Выво ды

Oсновываясь на ре зуль та тах про ве ден ного мор-
фоло гиче ско го ана лиза (архи тек тони ка кро ны 

рас те ний, окра ска коры и листь ев, мор фо мет риче-
ские ха рак теристи ки лис то вой пластин ки, раз мер 
и окра ска пло дов, час тич но — дан ные мор фоло гии 
пыль це вых зе рен), а так же на от сутст вии в со вмест-
ных мес тах про израста ния про межу точ ных гиб-
рид ных форм, на сего дня нет дос та точ ных осно ва-
ний счи тать C. pojarkovae под ви дом С. оrientalis, как 
и C. taurica — сино ни мом C. meyeri. Оба эти так соны 
сле дует рас смат ри вать как самостоя тель ные виды 
рода Crataegus. Что же каса ется C. stankovii, то, как 
мы уже писа ли (Лету хова, Пота пен ко, 2013), этот 
так сон очень схо ден по мор фоло гиче ским при зна-
кам с пе ред неа зиат ским C. meyeri и отли чает ся от 
него лишь чис лом хро мо сом� Одна ко для при ня тия 
окон ча тель ного реше ния необ ходи мо про вес ти до-
пол ни тель ные цито логи че ские ис сле дова ния�
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Таблица 3. Сравнение морфологических и биометрических признаков листьев C. taurica и C. stankovii M±m / (max–min)

Признак
Листья генеративных побегов

Листья вегетативных 
(удлиненных) побегов

Листья вегетативных 
(укороченных) побегов

C. taurica C. stankovii C. taurica C. stankovii C. taurica C. stankovii

Длина листовой пластинки, см
4,00±0,20

3,0–5,3
4,07±0,19

3,1–5,3
4,26±0,35

2,6–6,2
4,57±0,37

2,7–6,2
4,12±0,27

3,0–6,0
4,38±0,26

3,0–5,8

Ширина листовой пластинки, см
3,57±0,26

1,9–5,3
4,38±0,23

2,9–5,7
4,36±0,30

2,8–5,8
5,43±0,35

3,8–7,5
3,83±0,29

2,3–5,5
4,05±0,22

3,0–5,1

Расположение нижней пазухи
0,39±0,03

0,2–0,6
0,57±0,03

0,5–0,8
0,69±0,04

0,4–0,9
0,75±0,31

0,6–0,9
0,46±0,03

0,3–0,6
0,53±0,04

0,3–0,7

Глубина нижней пазухи
0,68±0,02

0,5–0,8
0,73±0,02

0,6–0,8
0,74±0,03

0,6–0,9
0,80±0,03

0,6–1,0
0,64±0,02

0,5–0,7
0,70±0,03

0,6–0,9

Длина нижней лопасти, см
2,96±0,14

1,9–3,7
2,70±0,12

2,1–3,4
2,56±0,20

1,7–3,4
2,90±0,20

1,9–3,8
2,50±0,15

1,7–3,3
2,51±0,11

1,9–3,3

Ширина нижней лопасти, см
1,07±0,09

0,6–1,7
0,98±0,07

0,7–1,4
1,15±0,10

0,7–1,8
1,41±0,14

0,7–2,1
1,10±0,09

0,6–1,5
0,96±0,08

0,6–1,4

Количество зубцов на нижней 
лопасти

3,47±0,63
1–6

5,30±0,90
2–12

7,83±0,69
5–12

11,00±0,79
8–15

7,07±0,94
2–12

7,30±1,20
1–13

Отношение зубчатой части к 
общей длине доли

0,20±0,03
0,1–0,4

0,25±0,03
0,1–0,4

0,32±0,03
0,2–0,5

0,42±0,03
0,3–0,6

0,27±0,04
0,1–0,5

0,36±0,05
0,1–0,6

Длина черешка, см
1,97±0,12

1,1–2,8
2,08±0,20

1,1–3,3
2,09±0,27

1,1–3,7
1,82±0,18

1,0–2,7
2,79±0,28

1,4–4,7
2,71±0,30

1,5–4,7

Количество лопастей
3,47±0,31

3–5
5,00±0,38

3–7
5,53±0,43

3–7
7,13±0,50

5–9
4,53±0,46

3–7
5,53±0,47

3–7
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АНАЛІЗ ТАКСОНОМІЇ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ 
СRATAEGUS (ROSACEAE) ФЛОРИ КРИМУ

Проведено детальне вивчення морфологічних характеристик 
рослин критичних видів роду Сrataegus L� (C.  pojarkovae 
Kossych, С.  оrientalis  M� Bieb�, C.  taurica  Pojark�, C.  stankovii 
Kossych), що зростають у Південно-Східному Криму� На 
живих рослинах проаналізовано такі ознаки: архітектоніка 
крони рослин, забарвлення кори і листків, морфометричні 
характеристики листкової пластинки, розміри і забарвлення 
плодів� Результати цього аналізу, а також відсутність 
гібридних форм у місцях сумісного зростання таксонів, 
відтепер не дають достатніх підстав вважати C.  pojarkovae 
підвидом С. оrientalis, як і C. taurica — синонімом C. meyeri. 
Обидва ці таксони слід розглядати як самостійні види роду 
Crataegus. Однак для ухвалення рішення щодо самостійності 
C. stankovii необхідні додаткові цитологічні дослідження�

К л ю ч о в і  с л о в а: Crataegus, Rosaceae, гібридизація, 
поліморфізм, морфологічна концепція виду, Крим, флора.
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TAXONOMIC ANALYSIS OF SOME SPECIES OF THE 
GENUS CRATAEGUS (ROSACEAE) FROM THE FLORA OF 
CRIMEA

Morphological characteristics of critical plant species of the genus 
Crataegus L� (C� pojarkovae Kossych, C� orientalis M� Bieb�, C� 
taurica Pojark�, C� stankovii Kossych) growing in the South-West 
Crimea were studied in detail� The following characters of living 
plants were analyzed: architectonics of plant crownes, color of 
bark and leaves, morphometric characteristics of the leaf blades, 
size and color of the fruits� Due to results of the analysis, as well 
as a lack of hybrid forms within common distribution areas, at 
present there is no sufficient reason to consider C� pojarkovae 
as a subspecies of  C� orientalis and C� taurica as a synonym of 
C� meyeri� Both  these taxa should be treated as separate species of 
the genus Crataegus� The status of C� stankovii requires additional 
karyological studies�

K e y  w o r d s: Crataegus, Rosaceae, hybridization, 
polymorphism, morphological species concept, Crimea, flora�
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДІВ CRAMBE KOKTEBELICA ТА CRAMBE MITRIDATIS 
(BRASSICACEAE)

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  морфологія плодів, Crambe koktebelica, Crambe mitridatis
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У сис темі роду Crambe L� як діаг ностич ні вико-
ристо вую ться зде біль шого мор фоло гіч ні озна ки 
будо ви пло дів [16]�

Crambe  koktebelica (Junge) N� Busch і бли зький 
до ньо го C. mitridatis Juz� габі ту аль но дуже схо жі, а 
за наве дени ми в сис тема тич них клю чах озна ками 
пло дів їх важ ко роз різ нити, тому об сяг та поши-
рен ня цих ви дів роз гля да ють по-різ ному� 

Так, C. koktebelica s� str� зростає лише в Гір сько-
му Кри му на тери то рії маси ву Кара даг та по бли зу 
с� Кок те бель [3, 6, 8], C. koktebelica s� l� — поши ре-
ний та кож на Тар хан кут сько му [10, 11, 15, 18], Кер-
чен сько му [10, 11, 15, 17, 18, 21] п-овах у Кри му, За-
хід ному (Та ман ський п-ів) [12, 13, 23] і Се ред ньо му 
Пе ред кав каз зі (Став ро піл ля) [12], Пів ніч но-За хід-
ному Кав казі (Ново ро сій ський р-н) [1, 5, 11, 15, 17, 
21] та в Ниж ньо му По вол жі [12, 22, 23]�

Ав тор першоопи су виду С�В� Юзеп чук [19] вка-
зу вав, що C. mitridatis поши ре ний на Кер чен сько-
му п-ові� За дани ми низ ки до слід ни ків, роз по всю-
джен ня цьо го виду та кож обме жує ться Кер чен-
ським п-овом [10, 11, 14, 18], інші ж, розу мію чи 
C.  koktebelica s� str�, наво дять C.  mitridatis  ще й для 
Тар хан кут сько го п-ова [7, 9] в Кри му, Пе ред кав каз-
зя, Пів ніч но-За хід ного Кав казу [3, 7] та Ниж ньо го 
По вол жя [7], або вза галі не ви зна ють самостій ності 
виду [4, 16, 20, 23]�

Мате ріа лом для опи су C.  mitridatis  С�В� Юзеп-
чуку [19] слу гува ли зраз ки лише з Кер чен сько го 
п-ова (г� Опук, мис Ка зан тип, між миса ми Кара бу-
рун і Крас ний Кут, узбе реж жя між сел� Куль тепе та 
Чіла чік), які він по рів ню вав із C.  koktebelica  s� str. 
Про те ав тор за ува жу вав, що не мав змо ги по рів-
нюва ти C. mitridatis із рос лина ми з Тар хан кут сько го 
п-ова та Пів ніч но-За хід ного Кав казу че рез не дос-

тат ність мате ріа лу і від сут ність зраз ків із пло дами в 
гер ба рії Бота ніч ного інсти туту іме ні В�Л� Кома рова 
РАН� В опи сі виду як ос нов ні діаг ностич ні озна ки 
наво дили ся мор фоло гіч ні особ ливості пло дів, зок-
рема роз міри, фор ма та ха рак тер швів верх ніх чле-
ни ків стру чеч ків� 

Та ким чи ном, зав дан ням нашо го до слі джен-
ня було по рів нян ня мор фоло гіч ної будо ви пло-
дів C.  koktebelica та C. mitridatis,  зі бра них із locus 
classicus, і пло дів рос лин з ін ших відо мих міс це зна-
хо джень, з ме тою до пов нен ня діаг ностич них оз нак 
цих бли зьких ви дів� 

Мате ріа ли та мето дика до слі джень

Про ана лізо вані ко лек ції гер барі їв Інсти туту бота-
ніки іме ні М�Г� Хо лод ного НАН Укра їни (KW) та 
Бота ніч ного інсти туту іме ні В�Л� Кома рова РАН 
(LE)� Ми, на жаль, не вия вили жод ного гер бар ного 
зраз ка C. koktebelica зі стиг лими пло дами, зі бра ного 
на тери то рії Се ред ньо го Пе ред кав каз зя та Пів ніч-
но-За хід ного Кав казу� 

Тому вив чен ня мор фоло гіч них особ ливостей 
пло дів C.  koktebelica  та C.  mitridatis  ґрун тува лося 
зде біль шого на до слі джен ні рос лин ного мате ріа-
лу, зі бра ного нами під час ек спе ди цій них виїз дів до 
Кри му впро довж 2010—2013 р�р� Гер бар ні мате ріа-
ли збе ріга ють ся в На ціо наль ному нау ково-при род-
ничо му му зеї НАН Укра їни (ННПМ НАНУ)�

Обсте жен ня час тини Пар па цько го гір сько-
го хреб та та влас не гори Міт ри дат не під твер дило 
існування рані ше наве дено го в літе рату рі [13] лока-
літе ту C. mitridatis� 

Та кож ми обсте жили міс це зна хо джен ня в Ново-
ро сій ско му р-ні Пів ніч но-За хід ного Кав казу на 
Абра усь кому п-ові: при бе реж ні ді лян ки від мису 
Боль шой Ут риш до Водо пад ної щіли ни (тери то рія 
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Дер жав ного при род ного запо від ника «Ут риш») та 
від сел� Юж ная Озе реєв ка до сел� Дюр со (Крас но-
дар ський край)� 

Ок рім того, нами до слі дже но зраз ки пло дів, зі-
бра них у Се ред ньо му Пе ред кав каз зі, на г� Шелу ди-
вій у П’ятигір’ї (Став ро поль ський край), і люб’язно 
нада них В�М� Біло усом�

Усі отри мані зраз ки пло дів вив чали ся за допо мо-
гою сте рео ско піч ного мік ро ско па МБС-1, а фото-
гра фії зроб лені циф ро вою фото каме рою Canon 
EOS 350D�

До слі дже ні гер бар ні зраз ки:
КРИМ: Тар хан кут ський п-ів: C.  koktebelica  (Junge) Busch 

Евпа то рий ский ра йон, До нуз лав ское озе ро� По скалистому 
крутому, обрывистому левому берегу озера за Аблямитским 
мостом� Отдельные экземпляры среди скал, часто, 10�08�1834, 
А� Дойч; C.  koktebelica  (Junge) N� Busch Крым, Тарханкут, 
ущелье Джангуль, 25�06�1956, Leg�: Крылова, Новосельцев, 
Витко, Det�: Чернова (LE);  C.  koktebelica  (Junge) N� Busch 
Крымская обл�, Тар хан кут ский п-ов, Джан гуль, 20�05�1973, 
О�Н� Дубо вик, Н�Г� Гла голе ва; C. koktebelica Крымская обл�, 
Тар хан кут ский п-ов, уро чище Джан гуль, из вест няки у 
моря, 04�05�1974, М� Ко тов; C.  koktebelica  (Junge) N� Busch 
Крымская обл�, Тар хан кут ский п-ов, уро чище Джан гуль, на 
ска лах из вест няка у моря, 04�05�1974, М� Ко тов; C. koktebelica 
(Junge) N� Busch Крым, п-ов Тар хан кут, Чер но мор ский р-н, 
ур� Джан гуль, 30�07�1974, О� Дубо вик; C. koktebelica (Junge) 
N� Busch Крымская обл�, Чер но мор ский р-н, с� Оле нев-
ка� Скалы Джан гуль ско го побе ре жья, 03�07�1986, О� Дубо-
вик, В� Ново сад; C.  koktebelica  (Junge) N� Busch Крымская 
обл�, Чер но мор ский р-н, Джан гуль ское ополз не вое побе ре-
жье, 06�07�1964, Г� Куз нецо ва, Л� Оля ниц кая, Л� Хар чен ко; 
C.  koktebelica  (Junge) N� Busch Крым, Тар хан кут ский п-ов, 
окр� с� Оле нев ка, уро чище Джан гуль, на при мор ских ска лах, 
14�07�1976, Н� Лос кот; C.  koktebelica  Busch Крым, Евпа то-
рий ский р-н, бере го вой обрыв с ополз нями и обва лами из-
вест ково-мергелистых по род в уроч� Джан-Гуль, 22�06�1925, 
С� Дзе ва нов ский (КW); C.  mitridatis  Juz� Тар хан кут ський 
п-ів, узбе реж жя озе ра До нуз лав, 10�06�2012, В�В� Ново сад, 
О�Ф� Щер бако ва; C. mitridatis Juz� Тар хан кут ський п-ів, уро-
чище Джан гуль, 08�06�2012, В�В� Ново сад, О�Ф� Щер бако-
ва (ННПМ  НАНУ).  Кер чен ський п-ів: C.  mitridatis  Juz� АР 
Крим, Ле нін ський р-н, схід� окол� с� Золо те, Кара лар ський 
РЛП, ске лі до моря, звич�, 19�06�2013, Коло мій чук В�П�; 
C. mitridatis Juz� Крым, Кер чен ский п-ов, г� Опук, 16�05�1975, 
О� Дубо вик; C. mitridatis Juz� Крым, Ле нин ский р-н, склоны 
вдоль моря к запа ду от с� Заво дское, 14�06�1984, В� Ново-
сад; C.  koktebelica  (Junge) N� Busch, АР Крим, Ле нін ський 
р-н, півн� окол� с� Мисо ве, Ка зан тип ський ПЗ, мис Шара-
бай, вапн� бри ли до бух ти Азов� моря, зрід ка, Leg�: Коло-
мій чук В�П� 08�09�2011, Det�: Пере грим М�М�, 10�09�2011; 
(КW);  C.  mitridatis  Juz� Кер чен ський п-ів, мис Ка зан тип, 
узбе реж жя Азов сько го моря, 13�07�2012, О�Ф� Щер бако-
ва, Р�В� Бой ко; C. mitridatis Juz� Кер чен ський п-ів, мис Ка-

зан тип, при мор ські ске лі, 27�07�2013, О�Ф� Щер бако ва, 
М�С� Каліста; C.  mitridatis  Juz� Кер чен ський п-ів, г� Опук, 
01�09�2012, О�Ф� Щер бако ва, М�С� Каліста; C. mitridatis Juz� 
Кер чен ський п-ів, г� Опук, 20�07�2013, О�Ф� Щер бако ва, 
М�С� Каліста; C.  mitridatis  Juz� Кер чен ський п-ів, по бли зу 
озе ра Чо крак, 26�07�2013, О�Ф� Щер бако ва, М�С� Каліста; 
C.  mitridatis  Juz� Кер чен ський п-ів, по бли зу с� Золо те, ске-
лястий бе рег Азов сько го моря, 26�07�2013, О�Ф� Щер бако ва, 
М�С� Каліста (ННПМ НАНУ).

Гір ський Крим: C.  koktebelica  (Junge) N� Busch (vera!) 
Кара даг, в рас щели не скалы на юж ном скло не г� Зуб, 
06�07�1949, С�В� Юзеп чук (LE);  C.  koktebelica  (Junge) N� 
Busch Крымская обл�, Су дак ский р-н, Кара даг, у моря, у 
скалы Кара гач, 30�05�1972, М� Ко тов; C.  koktebelica  (Junge) 
N� Busch Крым, Фео до сий ский м/р, Кара даг, скалы к морю 
г� Кара гач, 30�05�1972, М� Ко тов; C.  koktebelica  (Junge) N� 
Busch Восточный Крым, Кара даг, склон к морю на осыпях 
слан цев у Био логи че ской стан ции, 22�05�1941, М� Ко тов; 
C.  koktebelica  (Junge) N� Busch Крымская обл�, хр� Кара-
гач, на Кара даге, склоны у моря, 15�06�1973, О�Н� Дубо вик; 
C.  koktebelica  (Junge) Busch Крым, Су дак ский р-н, Кара-
даг, склон г� Сюрю-Кая, 19�09�1947, М� Ко тов, С� Кар наух; 
C. koktebelica (Junge) Busch Крым, Су дак ский р-н, Кара даг-
ская био логи че ская стан ция, на слан цах к морю, 13�05�1948, 
М� Ко тов, С� Кар наух; C.  koktebelica  (Junge) Busch Крым, 
Су дак ский р-н, окр� Кара даг ской био логи че ской стан ции, 
на слан цах, 13�05�1948 М� Ко тов, С� Кар наух; C. koktebelica 
N� Busch Крым, Су дак ский р-н, Кара даг ская био логи-
че ская стан ция, вул кани че ский хре бет Кара гач, склоны, 
02�07�1959, Leg�: М� Ко тов, В� Про топо пова, В� Страш ко, 
Det�: М� Ко тов; C. koktebelica (Junge) N� Busch Крим, окол� 
с� Кок те бель Фео до сій сько го р-ну, бух та Тиха, при мор ські 
схи ли, Leg�: І� Ко рот чен ко, Т� Фі цай ло, О� Кузь ма нен ко, 
03�06�2007, Det�: А� Іль їн ська 06�11�2007 (КW); C. koktebelica 
(Junge) N� Busch Крим, ма сив Кара даг, хр� Кара гач, схил 
до Чор ного моря, 19�07�2011, М�С� Каліста; C.  koktebelica 
(Junge) N� Busch Крим, ма сив Кара даг, хр� Кок-Кая, при-
мор ські схи ли, 23�07�2011, М�С� Каліста; C.  koktebelica 
(Junge) N� Busch Крим, ма сив Кара даг, хр� Кара гач, при-
мор ські схи ли, 03�09�2012, О�Ф� Щер бако ва, М�С� Каліста; 
C.  koktebelica  (Junge) N� Busch Крим, ма сив Кара даг, хр� 
Кок-Кая, при мор ські схи ли, 05�09�2012, О�Ф� Щер бако ва, 
М�С� Каліста; C.  koktebelica  (Junge) N� Busch Крим, око-
лиці сел� Кок те бель, узбе реж жя бух ти Ти хої, 02�09�2012, 
О�Ф� Щер бако ва, М�С� Каліста; C.  koktebelica  (Junge) N� 
Busch Крим, ма сив Кара даг, хр� Кара гач, при мор ські схи-
ли, 17�07�2013, О�Ф� Щер бако ва, М�С� Каліста; C. koktebelica 
(Junge) N� Busch Крим, ма сив Кара даг, хр� Кок-Кая, при-
мор ські схи ли, 18�07�2013, О�Ф� Щер бако ва, М�С� Каліста; 
C.  koktebelica  (Junge) N� Busch Крим, око лиці сел� Кок те-
бель, узбе реж жя бух ти Ти хої, 18�07�2013, О�Ф� Щер бако ва, 
М�С� Каліста (ННПМ НАНУ).

ЗА ХІД НЕ ТА СЕ РЕД НЄ ПЕ РЕД КАВ КАЗ ЗЯ: Та манський 
п-ів: C.  mitridatis  Juz� РФ, Крас но дар ський край, окол� 
с� При азов ське, мис Кам’яний, схил до Азов сько го моря, 
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17�06�2013, В�П� Коло мій чук (КW); П’ятигір’я: C.  juncea 
M�B� Пи том ник в обхо зе ВНИИ ОК близ г� Став ропо ля� Из 
се мян, собранных на г� Раз вал ке В� Кононовым, 04�06�1961, 
В� Тан филь ев (NC:  C.  orientalis  L� 1989, Khalilov I�I�; 
C. koktebelica (Junge) N� Busch, 20�10�1992, A� Mikheev) (LE); 
C.  sp.  Ставропольский край, Пятигорье, г� Шелудивая, 
06�08�2012, В�Н� Белоус (ННПМ НАНУ).

ПІВ НІЧ НО-ЗА ХІД НИЙ КАВ КАЗ: Абра у ський п-ів: 
C. orientalis L� Ку бан ская обл�, Ана па, 02�05�1892, В� Лип ский; 
C. koktebelica Ана па, мор ской бе рег, Leg�: Чер няев, 27�08�1965, 
Det�: N�A� Busch, 11�08�1908; (LE);  C.  koktebelica  (Junge) 
N� Busch Крас но дар ский край, Ана па, у моря, 12�06�1974, 
О� Дубо вик; C. koktebelica (Junge) N� Busch Крас но дар ский 
край, Ана па, у моря, 12�05�1974, О� Дубо вик; C.  koktebelica 
(Junge) N� Busch Крас но дар ский край, Анап ский г/с, Б� Ут-
риш, осыпи, 15�05�1974, Leg�: О� Дубо вик, О� Осет рова, 
Det�: О� Дубо вик; (C. orientalis L�) C. koktebelica (Junge) Busch 
(teiti N� Busch) Ку бан ская обл�, Ана па, 02�05�1892, В� Лип-
ский (КW);  C.  sp.  Краснодарский край, Новороссийский 
р-н, Абраусский п-ов, у озера Лиманчик, 09�09�2012, 
А�В� Попович; C. sp. Краснодарский край, Новороссийский 
р-н, Абраусский п-ов, галечниковая пересыпь между озером 
Лиманчик и Черным море, 09�09�2012, А�В� Попович; C. sp. 
Краснодарский край, Новороссийский р-н, Абраусский 
п-ов, Черноморское побережье между озером Лиманчик и 
пос� Дюрсо, 09�09�2012, А�В� Попович; C. sp. Краснодарский 
край, Новороссийский р-н, Абраусский п-ов, окрестности 
пос� Южная Озереевка, галечный пляж, 29�09�2012, 
А�В� Попович; C. sp. Краснодарский край, Новороссийский 
р-н, Абраусский п-ов, пересыпь между озером Лиманчик 
и Черным морем, 03�06�2012, А�В� Попович; C. sp. Крас но-
дар ский край, Ново ро сій ський р-н, Абра у ський п-ів, між 
сел� Юж ная Озе реєв ка і сел� Дюр со, по бли зу озе ра Ли ман-
чик, 22�07�2013, О�Ф� Щер бако ва, М�С� Каліста, А�В� Попо-
вич; C. sp. Крас но дар ский край, Ново ро сій ський р-н, Абра-
у ський п-ів, пере сип між озе ром Ли ман чик та Чор ним мо-
рем, 22�07�2013, О�Ф� Щер бако ва, М�С� Каліста, А�В� Попо-
вич; C.  sp.  Крас но дар ський край, Ново ро сій ський р-н, 
Абра у ський п-ів, мис Боль шой Ут риш — щіли на Водо пад на, 
23�07�2013, О�Ф� Щер бако ва, М�С� Каліста, А�В� Попо вич 
(ННПМ НАНУ).

НИЖ НЄ ПО ВОЛ ЖЯ: C.  koktebelica  (Junge) N� Busch 
Аст ра хан ская обл�, самый южный ус туп Ерге ней над Верх-
ним Манычем «Ча лон-Ха мур», на сар мат ских из вест ня-
ках, 17�06�1926, цв�; 27�07�1926 пл�, Л� Казакевич (Вид — 
известный до сих пор для восточной части Крыма и северо-
западного Кавказа (Анапа, Новороссийск)� Нахождение 
этого растения на южном уступе Ергеней расширяет ареал 
этого вида� Произрастание на известняковых и мергелистых 
обрывах, по-видимому, характерно для этого вида� Н� Буш�); 
C.  koktebelica  (Junge) N� Busch Калм� авт� обл� Манычский 
улус, самый южный уступ Ергеней над р� Верхним Манычем, 
Чалон-Хамур, на сарматских известняках, 17�09�1924, Л� 
Казакевич (КW).

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

Плід ви дів роду Crambe — не справж ньод вог ніз дий 
дво член ний стру че чок, при до зрі ван ні яко го опло-
день із м’ясистої кон систен ції пере хо дить у суху і 
твер діє� Верх ній чле ник пло ду опа дає, а ниж ній, 
недо роз вине ний, зали шає ться на пло до ніж ці при 
рос лині� До зрі ван ня пло дів за вер шує ться до кін ця 
серп ня�

У фло ристич них зве ден нях і так соно міч них 
опра цю ван нях роду зде біль шого пода єть ся ін фор-
ма ція, яка сто сує ться мор фоло гії лише верх ньо-
го чле ника стру чеч ка, ос кіль ки вона має важ ливе 
діаг ностич не зна чен ня� 

За літе ра тур ними дани ми, верх ні чле ники 
стру чеч ків  C.  mitridatis від різ няю ться від таких у 
C.  koktebelica  s� str� мен шими роз міра ми — 2,0—
3,5 мм у діам� [11, 18, 19 та ін�] (а не 4,0—4,5 мм [6, 
19 та ін�]), дещо за гос тре ною до обох кін ців фор-
мою [7, 19 та ін�] (а не кулястою [6, 19 та ін�]), по 
шву ви раз но реб ристі [7, 19] (а не гла день кі [19])� У 
наве де них опи сах C. koktebelica s� str� не оха рак тери-
зова на будо ва по верх ні верх ньо го чле ника стру чеч-
ка, а та кож ха рак тер і сту пінь ви раз ності його комі-
су раль ного (зростан ня пло долист ків) ні карі наль-
ного (се ред ня жил ка) швів� 

У біль шості літе ра тур них дже рел опи су ють пло-
ди C. koktebelica s� l., при цьо му озна ки C. koktebelica 
s� str. та C. mitridatis пев ною мі рою пере кри ваю ться� 

Зок рема, по верх ню верх ньо го чле ника стру-
чеч ка опи су ють як гла день ку (май же гла день ку) з 
неви раз ними жил ками [5, 15—17, 20] або гор боч-
кува ту [5], злег ка змор шку вату з тем ними опук-
лими жил ками [23]� Так само верх ній чле ник пло ду 
ха рак тери зує ться як та кий, що не має різ ких гра-
ней [5] або як тон кочо тири гран ний [15]� Та кож 
тра п ляю ться опи си верх ньо го чле ника стру чеч ка з 
чо тир ма неви раз ними жил ками [21], на від міну від 
тон кочо тири реб ристо го [2]�

Та ким чи ном, про веде ний нами літе ра тур ний 
ана ліз пока зав необ хід ність до пов нен ня опи сів 
пло дів C.  koktebelica  s� str. ні C.  mitridatis.  Так, ми 
де таль но опи сали та про ана лізу вали мор фоло гіч ні 
особ ливості пло дів C. koktebelica із locus classicus, які 
по рів нюва лися з C. mitridatis із locus classicus і зраз-
ками з ін ших відо мих міс цез ростань� Ре зуль тати 
вив чен ня мор фоло гіч них оз нак пло дів до слі джу-
ва них ви дів представ лені в таб лиці та на ри сун ках 
1—4�
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Характеристика плодів видів роду Crambe

Ознаки

Зразки плодів

Карадаг, бухта 
Тиха

Керченський 
п-ів, 

Чорноморське 
узбережжя 

(г� Опук)

Керченський 
п-ів, Азовське 

узбережжя 
(м� Казантип, 
Чокрацький 

степ)

Тарханкутський 
п-ів (ур� Джангуль, 

оз� Донузлав)

Абрауський 
п-ів

П’ятигір’я 
(г� Шелудива)

Нижнє 
Поволжя 

(р� Манич, 
Чалон-
Хамур)

C. koktebelica
з locus classicus

C. mitridatis з locus classicus

В
ер

хн
ій

 ч
ле

ни
к 

ст
ру

че
чк

а

форма 
куляста, рідше 

широко-
еліпсоїдна

еліпсоїдна із 
загостреною 
верхівкою та 

основою

еліпсоїдна, широко еліпсоїдна із 
загостреною верхівкою

куляста, 
стиснутий від 

верхівки до 
основи 

еліпсоїдна із загостреною 
верхівкою та основою

розміри
0,4–0,7 см завд�, 
0,4–0,7 см завш�

0,25–0,4 см 
завд�, 

0,15–0,27 см 
завш�

0,3–0,4 см 
завд�,

0,15–0,35 см 
завш�

0,3–0,5 см завд�,
0,2–0,35 см завш�

0,3–0,4 см 
завд�, 

0,3–0,4 см 
завш�

0,2–0,35 см 
завд�, 0,15–

0,25 см завш�

0,3–0,4 см 
завд�,
 0,22–
0,3 см 
завш�

комісу-
ральний 

шов 

борозенчастий, 
інколи лише 

при основі та на 
верхівці тонко-

ребристий

виразно ребристий

карі-
нальний 

шов 
борозенчастий виразно ребристий

невиразно 
тонкоборозенчастий, 

при основі та на верхівці 
тонкоребристий

менш 
виразно 

ребристий

поверхня
сітчасто-
вдавлено-
жилкувата

виразно сітчасто-опукложилкувата

невиразно 
сітчасто-
опукло-
тонко-

жилкувата 

сітчасто-
вдавлено-
жилкувата

виразно 
сітчасто-
опукло-

жилкувата

маса 1000 
шт�, г

141,38 58,42 – – 101,43 – –

Н
иж

ні
й 

чл
ен

ик

форма булавоподібна оберненоконічна з чотирма ребрами, нестиглий булавоподібний

розміри
0,08–0,12 см 
завд�, 0,04–

0,07 см завш�
0,05–0,1 см завд�, 0,03–0,04 см завш� 0,06–0,1 см завд�, 0,02–0,05 см завш�

Плодоніжка пряма, дещо вигнута, циліндрична, тонка, при плодах неглибоко-борозенчаста

Довжина 
плодоніжки

0,5–1,2 см
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Рис� 1� Плоди C. koktebelica у бухті Тихій поблизу сел� Коктебель� Фото М�С� Каліста, О�Ф� Щербакова

Fig� 1� The fruits of C. koktebelica in Tyha bay near Koktebel� Photo: M�S� Kalista, O�F� Scherbakova

Рис� 2� Верхній членик стручечка: а – C. koktebelica; б – C. mitridatis; в – Crambe sp. (Абрауський п-ів); г – Crambe sp. (г� Шелудива)

Fig� 2� The upper segment of silicle: а – C. koktebelica; б – C. mitridatis; в – Crambe sp. (Abrau peninsula); г – Crambe sp. (Sheludivaya 
mountain)

Рис� 3� Нижній членик стручечка: а – C. koktebelica; б – C. mitridatis; в – Crambe sp. (Абрауський п-ів); г – Crambe sp. (г� Шелудива)

Fig� 3� The lower segment of silicle: а – C. koktebelica; б – C. mitridatis; в – Crambe sp. (Abrau peninsula); г – Crambe sp. (Sheludivaya 
mountain)
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Рис� 4� Особливості будови верхнього членика стручечка: 1 – C. koktebelica, 2 – C. mitridatis, 3 – Crambe sp. (Абрауський п-ів); 
4 – Crambe sp. (г� Шелудива): а – основа, б – верхівка, в – шов зростання плодолистків, г – середня жилка плодолистків, 
д – характер поверхні

Fig� 4� Texture peculiarities of the upper segment of silicle: 1 – C. koktebelica, 2 – C. mitridatis, 3 – Crambe sp. (Abrau peninsula);  
г – Crambe sp. (Sheludivaya mountain): а – base, б – top, в – suture of accretion carpels, г – central vein of carpels, д – surface 
character
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По рів няль ний ана ліз пло дів C.  mitridatis  і 
C.  koktebelica  з locus  classicus дав змо гу уточ нити і 
до пов нити діаг ностич ні озна ки цих ви дів� Зок-
рема, вста нов лено, що для верх ньо го чле ника стру-
чеч ка C. mitridatis більш ха рак тер на еліп соїд на, або 
широ ко еліп соїд на із за гос тре ною вер хів кою, фор-
ма, на від міну від кулястої у C. koktebelica, він має 
май же вдві чі мен ші роз міри та, від по від но, вагу, 
від різ няє ться ви раз но реб ристим комі су раль ним і 
карі наль ним шва ми, на від міну від боро зен частих у 
C. koktebelica, ви раз но сіт часто-опук ло жил кува тою 
по верх нею, на від міну від сіт часто-вдав лено жил-
кува тої у C.  koktebelica� Ниж ній чле ник стру чеч-
ка у C.  mitridatis  реб ристий обер нено ко ніч ний, на 
від міну від була вопо діб ного у C. koktebelica (рис� 1; 
рис� 2, а, б; рис� 3, а, б; рис� 4, 1, 2; таб лиця)� 

Усі про ана лізо вані нами зраз ки пло дів із Тар хан-
кут сько го і Та ман сько го півостровів за ком плек сом 
до слі дже них оз нак від пові да ють C. mitridatis із locus 
classicus. По рів няль ний ана ліз пло дів C. koktebelica 
та C. mitridatis із locus classicus дав змо гу вста нови ти 
ва ріа бель ність фор ми й роз мі рів верх ньо го чле ника 
стру чеч ка� Про те озна ки будо ви їх ньої по верх ні та 
швів є ста лими, тому їх вар то вико ристо вува ти як 
діаг ностич ні� Слід вка зати, що в літе рату рі будо ва 
по верх ні верх ніх чле ни ків стру чеч ків опи сана в за-
галь них ри сах і лише для C. koktebelica s� l�

На осно ві по рів няль ного ана лізу пло дів рос лин 
із Абра усь кого п-ова та C.  mitridatis  і  C.  koktebelica 
із locus classicus вияв лені їхні від мін ності� Зок рема, 
вста нов лено, що верх ній чле ник пло дів з вище зга-
дано го п-ова за фор мою по діб ний до C. koktebelica, 
про те стис ну тий, має пла скі вер хів ку та осно ву, 
мен ший за роз міра ми, а та кож чіт ко від різ няє-
ться ви раз но реб ристим комі су раль ним швом і 
неви раз но сіт часто-опук ло тон ко жил кува тою по-
верх нею (рис� 2, а,  в;  рис� 4,  1,  3;  таб лиця)� Пло-
ди рос лин із Абра усь кого п-ова та кож різ нять ся 
від пло дів C. mitridatis кулястою фор мою верх ньо-
го чле ника, неви раз но сіт часто-опук ло тон ко жил-
кува тою по верх нею, менш ви раз ним тон кобо ро-
зен частим, при осно ві та на вер хів ці тон ко реб-
ристим карі наль ним швом� Але вони по діб ні до 
пло дів C. mitridatis за будо вою комі су раль ного шва 
та фор мою ниж ньо го чле ника (рис� 2, б, в; рис� 3, б, 
в; рис� 4, 2, 3; таб лиця)� Отже, рос лини з Абра усь-
кого п-ова не мож на від носи ти ні до C. koktebelica, 
ні до C. mitridatis�

Пло ди рос лин кат рану, зі бра ні на г� Шелу ди вій, 
за фор мою і роз міра ми по діб ні до та ких C. mitridatis, 

про те чіт ко від різ няю ться струк ту рою по верх ні та 
ха рак те ром карі наль ного шва� Вод но час їх мож-
на лег ко від різ нити від пло дів C. koktebelica з locus 
classicus за еліп соїд ною фор мою, ви раз но реб-
ристим комі су раль ним швом і мен шими роз міра ми 
верх ньо го чле ника, а та кож реб ристою обер нено-
ко ніч ною фор мою ниж ньо го чле ника стру чеч ка 
(рис� 2, а, б, г; рис� 3, а, б, г; рис� 4, 1, 2, 4; таб лиця)� 
На жаль, нада на нам для ана лізу кіль кість пло дів 
знач но мен ша за 1000 шт�, тому їх зва жу ван ня не 
про води лося� 

Та ким чи ном, на осно ві ана лізу оз нак пло-
дів мож на ді йти ви снов ку, що пло ди кат рану з 
г� Шелу ди вої не нале жать ні до C. koktebelica, ні до 
C. mitridatis�

Наяв ні в гер ба рії KW зраз ки пло дів з Ниж ньо го 
По вол жя схо жі з пло дами C. mitridatis, про те не дос-
тат ність гер бар ного мате ріа лу не дає змо ги з упев-
неністю ствер джу вати їхню видо ву при на леж ність� 

Та кож вста нов лено, що всі до слі дже ні нами 
зраз ки сут тєво не від різ няю ться за мор фоло гіч-
ними озна ками пло до ніж ки� 

Ви снов ки 

Упер ше де таль но опи сані та про ана лізо вані мор-
фоло гіч ні особ ливості пло дів C. koktebelica s� str�, а 
та кож до пов нені опи си пло дів C. mitridatis�

З’ясовано, що важ ливи ми діаг ностич ними озна-
ками, крім фор ми та ха рак теру комі су раль ного шва 
пло дів C. mitridatis, на які вка зу вав С�В� Юзеп чук, 
та кож мо жуть слу гува ти будо ва по верх ні та карі-
наль ного шва верх ньо го чле ника стру чеч ка� 

Так, з’ясовано, що за ком плек сом діаг ностич-
них оз нак C.  koktebelica  s.  str чіт ко від різ няє ться 
від C. mitridatis кулястою фор мою верх ніх чле ни ків 
стру чеч ків і біль шими їхні ми роз міра ми, на від-
міну від еліп соїд них у C. mitridatis, боро зен части ми 
комі су раль ним та карі наль ним шва ми, на від міну 
від ви раз но реб ристих, а та кож сіт часто-вдав лено-
жил кува тою по верх нею, на від міну від ви раз но сіт-
часто-опук ло жил кува тої�

Отри мані дані свід чать на ко ристь ву зько го 
розу мін ня обся гу C.  koktebelica, який рос те лише 
по узбе реж жю гір сько-вул ка ніч ного маси ву Кара-
даг та бух ти Ти хої по бли зу сел� Кок те бель і є ву-
зько ло каль ним енде мі ком� На Тар хан кут сько му, 
Кер чен сько му і Та ман сько му п-овах поши ре ний 
C. mitridatis�

До слі дже ні нами рос лини кат рану із Се ред ньо го 
Пе ред кав каз зя та Пів ніч но-За хід ного Кав казу чіт-
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ко від різ няю ться за озна ками пло дів як між со бою, 
так і від та ких C. koktebelica та C. mitridatis, тому їх 
слід від носи ти до ін ших ви дів� 

Авто ри  ви слов лю ють  щиру  подя ку  заст.  ди рек-
тора з нау ко вої робо ти Дер жав ного при род ного запо-
від ника «Ут риш» О.М. Биха ло вій за орга ніза цію ек-
спе ди цій них  до слі джень,  канд.  біол.  наук,  до цен ту 
ка фед ри бота ніки і фар ма ког но зії Став ро поль сько го 
дер жав ного  уні вер сите ту  В.М.  Біло усу  за  допо могу 
в збо рі пло дів, канд. біол. наук, мол. наук. спів ро біт-
нику  Бота ніч ного  інсти туту  іме ні  В.Л.  Кома рова 
РАН  І.В.  Тата нову  за  люб’язно  нада ні  фото гра фії 
гер бар них зраз ків, а та кож канд. біол. наук, до цен-
ту  ка фед ри  запо від ної  спра ви  Дер жав ної  еко ло гіч-
ної  ака де мії  пі сля ди плом ної  осві ти  та  управ лін ня 
В.П. Коло мій чуку за цін ні пора ди у пошу ку міс це зна-
хо джень до слі джу ва них ви дів.
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CRAMBE KOKTEBELICA И CRAMBE MITRIDATIS 
(BRASSICACEAE)

Проведен сравнительный анализ морфологических 
особенностей плодов C.  koktebelica и C.  mitridatis из locus 
classicus и других известных местонахождений в пределах их 
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C. koktebelica and C. mitridatis from locus classicus and another 
well-known locations in their natural habitats was performed� The 
diagnostic features of the fruit morphology, which could be used 
to identify these species, were made more precise and amplified� 
The natural ranges for both species were specified�
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Україна
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Вступ

Carlina  onopordifolia  Besser ex Szaf�, Kulcz� et Pawł 
(Asteraceae)  — рід кіс ний, ре лік то вий вид, зане-
се ний до Чер во них книг Укра їни, Поль щі, кра їн 
ко лиш ньо го Ра дянсько го Сою зу, Євро пейсько го 
Чер воно го спи ску МСОП і до дат ку І Бернської 
кон вен ції [3, 11, 18, 22, 26]� Охо рони за слу го вує 
кож не міс це зна хо джен ня виду, од нак не дос тат ня 
вив че ність попу ля цій C. onopordifolia є пере шко дою 
у спра ві охо рони цьо го виду в Укра їні� 

У 2011—2012 рр� ми вив чали су час ний стан попу-
ля цій C. onopordifolia на За хід ному Воли но-По діл лі, 
де скон цен тро вана най біль ша час тина його міс це-
зна хо джень�

Об’єкти та мето дика до слі джень

Об’єктом до слі джен ня були при род ні попу ля ції 
C.  onopordifolia на За хід ному По діл лі� Гео гра фіч не 
поши рен ня виду вив чали за мате ріа лами ек спе ди-

цій них до слі джень, літе ра тур ними дани ми та гер-
бар ними фон дами п’яти гер барі їв Укра їни (KW, 
KWHA, LW, LWS, LWKS)� Еко лого-цено тич ні умо-
ви міс цез ростань C. onopordifolia вив чали від по від-
но до мето дич них прин ци пів, ви кла де них у пра ці 
Т�О� Ра бот нова [15]� Обме жен ня щодо обся гу стат-
ті не да ють змо ги на вес ти де таль ні фіто цено тич ні 
опи си, тому ми по дає мо лише най го лов ніші ха-
рак теристи ки кож ного з 11 до слі дже них лока літе-
тів, за ува жив ши, що їхні де таль ні опи си наве дено 
в на ших попе ред ніх пуб ліка ціях [13, 14] і в пра цях 
ін ших нау ков ців [6, 9, 12, 17, 19, 23—25]�

Віко ву струк туру попу ля цій C. onopordifolia вив-
чали згід но з мето дич ними прин ципа ми Т� О� Ра-
бот нова [15]� Чи сель ність осо бин різ них онто гене-
тич них ста нів вста нов люва ли шля хом без посе ред-
ніх під ра хун ків їх на всій пло щі, яку за ймає кож-
на попу ля ція� Під час з’ясування онто гене тич них 
ста нів осо бин у попу ляці ях вико ристо вува ли діаг-
ностич ні озна ки, опи сані Т�К� Зе лен чу ком [7]�
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Ре зуль тати до слі джен ня та їх обго во рен ня

Диз’юнктивний аре ал C. onopordifolia охо п лює По-
дільську, Во линську (Укра їна) та Люб лінську й 
Мало польську (Поль ща) висо чини� У ме жах Поль-
щі за фік сова но лише п’ять лока літе тів виду [6, 10, 
13, 20, 21, 26]� 

В Укра їні, як уже за зна чало ся, ос нов на час тина 
міс це зна хо джень C.  onopordifolia зосе ре дже на на 
За хід ному По діл лі� Для Во линської висо чини наве-
дено лише чоти ри лока літе ти� Дос то вір но відо мо, 
що лише два з них збе рег лися до на ших днів [13]� 
На Схід ному По діл лі попу ля ції C. onopordifolia за-
фік сова но в уро чи щах Тере щу ків Яр, Ро маш ково, 
Васи лів ка, Бабі йове на Він ничи ні та зник лі міс це-
зна хо джен ня виду, які наво див А� Ан дже йовський 
[1] для тери то рії су час ного Гай синсько го р-ну та 
око лиць Брац лава і Лади жина на Він ничи ні [18]� 

За дани ми Б�В� Заве рухи [6], C. onopordifolia зник 
із око лиць міст Ви шні вець і Кре ме нець на Тер но-
піль щині� В ході на ших по льо вих до слі джень та кож 
не було під твер дже но зростан ня C. onopordifolia на 
Кре мене цьких го рах�

Роз гля немо де таль ніше су час не гео гра фіч не 
поши рен ня C. onopordifolia на За хід ному По діл лі та 
на Во линській висо чині� За літе ра тур ними й гер-
бар ними дани ми, міс це зна хо джен ня C. onopordifolia 
в цьо му ре гіо ні при уро чені до Опіл ля (влас не Опіл-
ля), Голо гір і Воро ня ків� На Во линській висо чині 
C.  onopordifolia зник із око лиць с� Зви няче (Горо-
хівський р-н Во линської обл�) і зростає в око ли-
цях с� Смор два та в уро чищі Гра бов щина в око-
ли цях с� Вла ди сла вів ка Мли нівсько го р-ну Рів-
ненської обл� [13]� У ме жах Опіл ля C. onopordifolia 
за фік сова но в Рога тинсько му р-ні Іва но-Фран-
ківської обл� — уро чище Вели кі Гол ди в око ли цях 
с� Лу чин ці [5] (Кага ло, 1988, LWKS; Кага ло, Бед-
нарська, 1998, LWS; Кузя рін, 2000, LWS); на Чор-
то вій горі між села ми Пу ків і Ба бин ці [12, 14] та 
в Бере жансько му р-ні Тер но пільської обл� — на 
г� Голи ця, між села ми Дем ня та Куря ни ([6], Заве-
руха, 1977, KW; Кага ло, 1988, LWE), на г� Пото-
ченська вздовж ліво го бере га в доли ні р� Нара євка 
в око ли цях с� Рек шин [6]�

Біль шість міс це зна хо джень C.  onopordifolia в 
Голо го рах і Воро ня ках зосе ре дже на в Золо чівсько-
му р-ні Львівської обл� У ме жах Голо гір — це лока-
літе ти в око ли цях с� Голо гори (Мель ник, 1957, 
KW), на г� Лиса ([9, 16, 24] Пан чиши на, 1960, LW; 
Запя това, Заве руха, 1961, KW; Ше ляг-Со сон-

ко, Куко виця, 1968, KW; Юре вич, 1980, LW; За-
гульський, 1989, LW), в око ли цях одно ймен ного 
с� Стін ка ([17]; Буха ло, 1956, LW), на г� Сипу ха в 
око ли цях с� Чер воне ([9]; Буха ло, 1955, KW; Чо-
пик, 1977, KW; За гульський, 1988, LW)� У ме жах 
Воро ня ків — це міс це зна хо джен ня на г� Біла в око-
ли цях с� Підлисcя ([2, 7, 10] За гульський, 1985, LW; 
Кага ло, 1987, LWKS), на г� Жули цька, в око ли цях 
с� Жули ці ([14, 19]; Ше лест, 1957, KWHA; Ко зій, 
1960, LW), на г� Свя та в око ли цях с� Бі лий Ка мінь 
([24]; Кли ми шин, 1987, LW)� Лише один лока лі-
тет виду за фік сова ний у ме жах Воро ня ків у Бро-
дівсько му р-ні — на г� Ма кіт ра в око ли цях с� Бучи-
но [14] (рису нок)�
Ми вия вили нове міс це зна хо джен ня C.  onopordi-
folia на г� Кури лиха в Кре мене цько му р-ні Тер но-
пільської обл� Це єди не міс це зна хо джен ня виду 
в Тер но пільській час тині Воро ня ків� Попу ля ція 
C. onopordifolia при уро чена до під ніж жя гори й за-
ймає пло щу бли зько 50 м2� Ґрун ти тут дер ново-кар-
бо нат ні (рен дзи ни)� Рос лин ний по крив представ-
ле ний асо ціа цією Carex humilis + Teucrium chamae-
drys� Про ек тив не по крит тя трав’яного по кри ву — 
90 %, Carex humilis Leys. — 40 %, Teucrium chamae-

Географічне поширення Carlina  onopordifolia  на заході 
Волино-Поділля: 1 — існуючі місцезнаходження; 2 — нове 
місцезнаходження; 3 — зниклі 
Geographical distribution of C.  onopordifolia in Ukraine: 1  — 
existing locations; 2 — new location; 3 — missing
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drys  L� — 30 %� Знач ну участь у скла ді тра востою 
бе руть Anthericum ramosum L�, Asperula cynanchica L�, 
Brachypodium pinnatum (L�) P� Beauv�, Thymus serpyl-
lum L� і C. onopordifolia, участь кож ного з яких ста-
но вить 5—10 %� До скла ду трав’яного по кри ву вхо-
дять та кож Adonis vernalis L�, Agrimonia eupatoria L�, 
Antennaria  dioica (L�) Gaertn, Anthyllis  macrocephala 
Wender., Briza  media L�, Campanula  persicifolia L�, 
C.  glomerata L�, Carlina  vulgaris L�, Cichorium  inty-
bus L�, Dactylis  glomerata L�, Dianthus  pseudosquar-
rosus (Novák) Klok�, Epilobium angustifolium L�, Erig-
eron canadensis L�, Festuca valesiaca Gaudin, Fragaria 
vesca L�, Hypericum perforatum L., Hieracium umbella-
tum L�,  Medicago  falcata L�, M.  lupulina L�, Melilotus 
officinalis (L�) Pall�, Onobrychis  arenaria (Kit�) DC�, 
Plantago  lanceolata L�, Poa pratensis L�, Phyteuma or-
biculare L�, Potentilla arenaria Borkh�, Ranunculus za-
palowiczii Pacz�, Salvia verticillata L�, Sanguisorba offici-
nalis L�, Scabiosa ochroleuca L�, Teucrium montanum L�, 
Thalictrum  minus L�, T.  bauhinii  Crantz., Trifolium  ru-
bens L�, T.  prаtense L�, Tussilago  farfara  L�,  Veronica 
chamaedrys L�, про ек тив не по крит тя яких мен ше 1 %�

Еко лого-цено тич ні умо ви зростан ня 
C. onopordifolia в ново му лока літе ті бли зькі до та ких 
в ін ших міс це зна хо джен нях виду на По дільській, 
Во линській, Люб лінській і Мало польській висо-
чи нах� Усі міс цез ростан ня при уро чені до пів ден-
них, пів ден но-за хід них і пів ден но-схід них схи лів 
ос тан це вих крей до вих гір� У біль шості лока літе тів 
у ме жах усьо го ареа лу попу ля ції нале жать до фор-
ма ції Cariceta humilis� Од нак, як за зна чає Я�П� Ді дух 
[4], цей облі гат ний каль це філ тя жіє до се рій них 
угру по вань із Inula  ensifolia, які з’явилися внас лі-
док еро зій ної диг ре сії луч но-сте по вих угру по вань 
Cariceta humilis� Знач но рід ше C. onopordifolia є ком-
по нен том луч ної фор ма ції Brizeta mediae [6, 13, 20, 
21, 26]�

Ос кіль ки пе ріо ди онто гене зу C. onopordifolia де-
таль но оха рак тери зова ні в робо ті А�Т� Зе лен чука 
[7], наво димо лише ко рот кий опис діаг ностич них 
оз нак кож ного з них� У вели кому жит тєво му цик-
лі цьо го виду виді ля ють такі пе ріо ди: ла тент ний, 
вір гі ніль ний, що вклю чає в себе юве ніль ний, імма-
тур ний та влас не вір гі ніль ний, а та кож гене ра тив-
ний� Ос кіль ки C. onopordifolia є моно кар пі ком, се-
ніль ний пері од у ньо го від сут ній�

Юве ніль ні рос лини (J): пер ші лист ки ціло краї та 
гус то опу шені� Ін тен сив но роз вива єть ся стриж нева 
коре нева сис тема� 

Імма тур ні рос лини (i) іс тот но від різ няю ться від 
юве ніль них� За галь на кіль кість лист ків 6—10� Вони 
сіру вато-зеле ні, жорсткі, че реш кові� Роз міри лист-
ків: дов жина — 9,1, шири на — 3, дов жина коре ня — 
7,5, діа метр — 2 см� Висо та рос лини — до 16 см�

Вір гі ніль ні рос лини (v) ма ють 10—18 лист ків, 
роз міще них у два яру си� У ниж ніх лист ків дов жина 
15,4—17,1 см, шири на — від 1,2 до 2,4 см, за галь-
на висо та рос лини 17,4—28,3 см� Коре нева сис тема 
має по туж ний орто троп ний ко рінь� 

Гене ра тив ні рос лини (g) ма ють чіт ко вира жену 
три ярус ну ро зет ку, яка скла дає ться із 40—54 лист-
ків� Вони дов гастое ліп тич ні, перисто-роз діль ні, 
іно ді перисто-лопа теві, з обох бо ків гус топа вути-
нисті, з ниж ньо го боку сіру вато повстисті� Лист ки 
ниж ньо го яру су ма ють дов жину від 13,6 до 16,5 см, 
шири ну — 6,9—9,7 см; се ред ньо го — дов жину від 
7,4 до 10,2 см, шири ну 2,4—3,0 см� Ко шик бли зько 
7—8 см зав дов жки (з ви проста ними внут ріш німи 
лис точ ками об горт ки), до 15—20 см у діа мет рі (з 
від гор нути ми гори зон таль но лис точ ками), диск 
коши ка (без лис точ ків) бли зько 7—10 см у діа мет-
рі� Ко рінь роз галу же ний, товстий�

Наво димо ре зуль тати по льо вих до слі джень 
попу ля цій C. onopordifolia на захо ді Воли но-По діл-
ля�

Во линська висо чина
Рів ненська об ласть, Мли нівський ра йон
1� Гора Смор два в око ли цях одно ймен ного села 

яв ляє со бою оста нець зав ви шки 25 м, сфор мова-
ний крей дою, яка біля під ніж жя гори пере кри та 
суг лин ками, по туж ністю 40—50 см� Грун ти дер-
ново-кар бо нат ні (рендзини)� Луч но-сте пова рос-
лин ність по кри ває пів ден ний схил кру тиз ною 
25—30°� Про ек тив не по крит тя рос лин ного по кри-
ву — 80 %, про ек тив не по крит тя домі нан та — Carex 
humilis — 30 %/ Попу ля ція С. оnopordifolia при уро-
чена до пів ден но-за хід ної час тини схи лу� Її се ред ня 
щіль ність ста но вить 1—3 осо бини, мак си маль на — 
5 осо бин на 1 м2� Спектр онто гене тич них ста нів 
попу ля ції наве дено в таб лиці� 

2� Уро чище Гра бове щина в око ли цях с� Вла ди-
сла вів ка яв ляє со бою крей до вий схил, який біля 
під ніж жя пере кри ває ться лесо вими суг лин ками 
по туж ністю до 1 м� Ґрун ти — дер ново-кар бо нат ні 
(рен дзи ни)� Луч но-сте пова рос лин ність при уро-
чена до кру того схи лу (25°) пів ден ної ек спо зи ції� Її 
про ек тив не по крит тя — 70 %, по крит тя домі нан-
тів Carex  humilis — 20 %, Inula  ensifolia  L� — 15 %� 
Cередня щіль ність попу ля ції С.  onopordifolia  2—6 
осо бин на 1 м2 (таб лиця) 
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Віковий стан і чисельність ценопопуляцій C. onopordifolia на Західному Волино-Поділлі (2010—2012 рр.)

№ п/п
Місцезнаходження 

популяції
Площа, м2

Еколого-ценотичні особливості Вікові групи
Чисельність 

особин
Щільність�

на 1 м2Асоціації j im v g

1�

Рівненська обл�, 
Млинівський р-н, окол� 

с� Смордва, 
ур� Смордва

100
Inula ensifolia + Festuca valesiaca, 

Carex humilis + Stipa capillata, 
Carex humilis + Linum flavum

11
̅6̅,̅3̅

59
̅3̅3̅,̅7̅

104
̅5̅9̅, ̅4̅

1
̅0̅,̅6̅ 175 1—3

2�

Рівненська обл�, 
Млинівський р-н, окол� 

с� Владиславівка, 
ур� Грабовещина

250
Carex humilis + Inula ensifolia,
Carex humilis + Linum flavum

20
̅6̅,̅0̅

150
̅4̅5̅,̅3̅

157
̅4̅7̅,̅5̅

4
̅1̅, ̅2̅

331 2—6

3�

Львівська обл�, 
Золочівський р-н, 

околиці с� Червоне, 
г� Лиса

760

Carex humilis + Teucrium 
chamaedrys, 

Helictotrichon desertorum + Carex 
humilis,

Inula ensifolia + Carex humilis

135
̅1̅8̅,̅3̅

325
̅4̅4̅,̅2̅

244
̅3̅3̅,̅2̅

32
̅4̅,̅3̅

736 4—8

4�

Львівська обл�, 
Золочівський р-н, 

околиці с� Червоне, 
г� Сипуха

100
Festuca valesiaca + Helictotrichon 

desertorum + Inula ensifolia
7

̅1̅5̅,̅6̅
18
̅4̅0̅

14
̅3̅1̅,̅1̅

6
̅1̅3̅,̅3̅ 45 2—6

5�

Львівська обл�, 
Золочівський р-н, 
околиці с� Стінка, 

г� Стінка

900 Briza media + Dactylis glomerata —
556
̅1̅5̅,̅7̅

601
̅4̅9̅, ̅4̅

60
̅4̅,̅9̅ 1217 2—9

6

Львівська обл�, 
Золочівський р-н, 

околиці с� Підлисся 
г� Біла (Підлиська)

100

Carex humilis + Inula ensifolia, 
Festuca valesiaca + Inula ensifolia, 

Carex humilis + Teucrium 
chamaedrys

77
̅2̅6̅,̅7̅

123
̅4̅2̅, ̅6̅

79
̅2̅7̅,̅3̅

10
̅3̅,̅4̅

289 2—5

7�

Львівська обл�, 
Золочівський р-н, 
околиці с� Жулиці, 

г� Сторожиха

750 Carex humilis + Inula ensifolia —
6

̅4̅2̅,̅8̅
7

̅5̅0̅
1

̅7̅,̅2̅
14 1

8�
Львівська обл�, 

Бродівський р-н, поблизу 
с� Бучино, г� Макітра

8 Carex humilis + Inula ensifolia — —
4
̅8̅0̅

1
̅2̅0̅ 5 1

9�

Тернопільська обл�, 
Бережанський р-н, 
околиці с� Гутисько, 

г� Голиця

100
Carex humilis + Inula ensifolia, 

Carex humilis + Lembotropis 
nigricans

18
̅1̅0̅,̅5̅

75
̅4̅3̅, ̅9̅

65
̅3̅8̅

13
̅7̅,̅6̅ 171 2—5

10�

Тернопільська обл�, 
Кременецький р-н, 
околиці с� Лопушне, 

г� Курилиха

50
Carex humilis + Teucrium 

chamaedrys
15

̅1̅2̅,̅2̅
47

̅3̅8̅,̅2̅
57

̅4̅6̅, ̅3̅
4

̅3̅,̅3̅
123 2—5

11�

Івано-Франківська 
обл�, Рогатинський р-н, 

околиці с� Лучинці, 
урочище Великі Голди

200
Brachypodium pinnatum + Carex 

montana
—

109
̅1̅0̅,̅9̅

804
̅8̅0̅,̅4̅

87
̅8̅,̅7̅ 1000 5—10

П р и м і т к а: У чисельнику наведено абсолютні значення, в знаменнику — їхнє процентне співвідношення�
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Львівська об ласть, Золо чівський ра йон
3� Гора Лиса роз міще на між села ми Чер воне та 

Май дан і яв ляє со бою еро зій ний оста нець, скла-
де ний кар бо нат ними поро дами� Ґрун ти дер но-
во кар бо нат ні (рен дзи ни), мало по туж ні� Сarlina 
onopordifolia вхо дить до скла ду луч но-сте по вих 
угру по вань, які за йма ють пло щу бли зько 40 га і 
при уро чені до поло гих схи лів пів ден ної та пів-
ден но-за хід ної ек спо зи ції� Про ек тив не по крит тя 
рос лин ного по кри ву — 70—80 %, про ек тив не по-
крит тя домі нан та Carex  humilis — 30 %� Попу ля-
ція C. onopordifolia є одні єю з най біль ших в Укра їні 
(таб лиця�) 

4� Гора Сипу ха роз міще на по ряд із го рою Лиса� 
Її пло ща — 283 га� Підніжжя гори перекрите 
суглинками, потужність яких — 40—50 см� Ґрунти 
дерново-карбонатні (рендзини)� Південний схил 
(крутизна — 30º) покриває лучно-степова злаково-
різнотравна рослинність� Про ек тив не по крит тя 
тра востою — 100 %� Домі ну ють Festuca  valesiaca 
Gaudin (40 %), Helictotrichon  desertorum  (Less�) 
Nevski (20 %) і Inula ensifolia L� (30 %)� Про ек тив не 
по крит тя C. onopordifolia ста но вить 2 %� 

Попу ля ція C. onopordifolia за ймає неве лику пло-
щу� Вона нечи сель на (таб лиця), рос лини зроста ють 
по оди ноко й неве лики ми груп ками по 2—6 осо бин 
на 1 м²� 

5� Гора Стін ка роз ташо вана в око ли цях с� Стін ка� 
Її гео ло гіч на осно ва — крей дяні від кла ди� Підніжжя 
гори перекрите суглинками потужністю 20—40 см� 
Ґрунти дерново-карбонатні (рендзини)� Південний 
схил (крутизна — 20º) покритий лучно-степовою 
злаково-різнотравною рослинністю� Про ек тив не 
по крит тя тра востою — 90 %� Домі ну ють Briza media 
L� (30 %) і Dactylis glomerata L� (25 %)� Спів домі нан-
тами є Carex  humilis Leyss� (10 %), C.  onopordifolia 
(5 %)� Попу ля ція C.  onopordifolia чи сель на, нара-
хо вує 1217 осо бин (таб лиця)� Се ред ня щіль ність 
попу ля ції — 2—9 осо бин на 1 м² (таб лиця)�

6� Гора Біла (Під лиська) пло щею 146,5 га роз-
міще на по бли зу с� Під лис ся�

Гео ло гіч на осно ва гори — крей дові від кла ди� 
Ґрун ти дер ново-кар бо нат ні (рендзини)� Півден-
ний схил (крутизна — 20—30º) покритий лучно-
степовою злаково-різнотравною рослинністю� 
Про ек тив не по крит тя рос лин ного по кри ву — 90 %, 
про ек тив не по крит тя домі нан та (Carex  humilis)  — 
20 %� 

Попу ля ція C.  onopordifolia чи сель на, рос лини 
зроста ють по оди ноко й неве лики ми груп ками по 
3—5 осо бин на 1 м² (таб лиця)� 

7� Гора Сто рожи ха роз ташо вана на пів ніч 
від с� Жули чі� Ґрун ти тут дер ново-кар бо нат ні 
(рендзини)� В дово єнні роки схи ли гори були по-
кри ті луч но-сте по вою рос лин ністю, й лише на 
вер шині рос ла Pinus sylvestris L� [22]� Нині на схи-
лах цієї гори — загу щені 30-річ ні со сно ві куль тури� 
Луч но-сте пова рос лин ність збе ре гла ся в між ряд дях 
і в міс цях па дін ня де рев� До одно го з та ких місць 
при уро чена попу ля ція C.  onopordifolia, у скла-
ді якої — тіль ки 14 осо бин, при чому лише одна з 
них гене ра тив на� Юве ніль ні рос лини від сут ні (таб-
лиця)� Оче вид но, в мину лому ця попу ля ція за йма-
ла біль шу пло щу й була чи сель ні шою� У зв’язку з 
наса джен ням Pinus  sylvestris від бува єть ся де гра да-
ція попу ля цій C. onopordifolia.

Бро дівський ра йон
8� Гора Ма кіт ра роз міще на по бли зу с� Бучи но; 

вона яв ляє со бою висо кий оста нець (під ви щен ня — 
90 м над Ма лим По ліс сям)� Луч но-сте пова рос лин-
ність при уро чена до вап няко вих схи лів� Про ек тив-
не по крит тя тра востою — 100 %� Домі ну ють Carex 
humilis (30—50 %), Bromopsis  inermis  (Leyss.) Holub 
(25 %)� Про ек тив не по крит тя C. onopordifolia ста но-
вить <1 %�

Дана попу ля ція є інва зій ною� Рос лин ний по к-
рив г� Ма кіт ра де таль но вив чав ся попе ред німи до-
слід ника ми [17, 19, 22], од нак C.  onopordifolia тут 
не вияв ляли� Впер ше осо бини цьо го виду були 
за фік сова ні нами на по чат ку ХХІ сто літ тя [14]� 
Наяв ність лише одні єї гене ра тив ної осо бини та 
чоти рьох вір гі ніль них осо бин свід чить про те, що 
про цес ста нов лен ня но вої попу ля ції C. onopordifolia 
до сить по віль ний�

Тер но пільська об ласть, Бере жанський ра йон
9� Гора Голи ця роз ташо вана між села ми Куря-

ни та Дем ня� Сте пова рос лин ність при уро чена до 
пів ден ного та пів ден но-за хід них схи лів г� Голи ця і 
за ймає пло щу бли зько 60 га� Про ек тив не по крит-
тя трав’яного по кри ву — 100 %, а C. onopordifolia — 
5 %� У скла ді попу ля ції цьо го виду — 171 осо бина 
(таб лиця)�

Кре мене цький ра йон
10� Гора Кури лиха міс тить ся в око ли цях с� Ло-

пуш не� Еко лого-цено тич ні умо ви міс цез ростань 
C. onopordifolia оха рак тери зова ні вище�
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Іва но-Фран ківська об ласть, Рога тинський ра йон
11� Уро чище «Вели кі Гол ди»� Попу ля ція 

C. onopordifolia роз ташо вана в ниж ній час тині пів-
ден но-схід ного схи лу� Ґрун ти — рен дзи ни по туж-
ністю до 55 см, сфор мова ні на гіп соан гід рито вих 
від кла дах� Луч но-сте пова рос лин ність має про-
ек тив не по крит тя тра востою 100 %� Домі ну ють 
Brachypodium pinnatum (L�) P� Beauv і Carex montana 
L� (30 %)� Про ек тив не по крит тя C. onopordifolia ста-
но вить 10 %� Попу ля ція C.  onopordifolia чи сель на 
(таб лиця)� Рос лини зроста ють гру пами по 5—10 
осо бин на 1 м² (таб лиця)�

Ви снов ки

Із 20 лока літе тів C.  onopordifolia, за фік сова них на 
Во линській висо чині та в За хід ному По діл лі, на 
сьо го дні збе рег лося 16, зок рема два на Во линській 
висо чині та 14 — на захо ді По дільської висо чини� 
Ана ліз віко вої струк тури до слі дже них попу ля цій 
з цьо го ре гіо ну пока зав, що біль шість із них (9 із 
11) є го меоста тич ними із лівобічними спек тра ми 
онто гене тич них ста нів, що свід чить про від по від-
ність цено тич них умов луч них сте пів, які по кри ва-
ють крей дові схи ли ос тан це вих гір За хід ного Воли-
но-По діл ля і задо воль ня ють еко ло гіч ні пот реби 
C. onopordifolia.

Поза межа ми іс ную чих лока літе тів не має дос-
тат ньої кіль кості еко то пів, спри ятли вих для фор-
му ван ня інва зій них попу ля цій, хоча лег ке на сін ня 
C. onopordifolia роз но сить ся віт ром на знач ні відста-
ні� Вияв лена лише одна інва зій на попу ля ція виду 
на г� Ма кіт ра�

Ство рен ня лісо вих куль тур на сте по вих схи лах 
пере шко джає нор маль ному роз ви тко ві попу ля цій 
і при зво дить до рег ресу, як це спос тері гає ться на 
г� Сто рожи ха� 

Якщо бу дуть збе реже ні луч ні сте пи на Захо-
ді Воли но-По діл ля, то збе ре жуть ся й попу ля-
ції C.  onopordifolia. Зага лом охо рона луч них сте-
пів у цьо му ре гіо ні є задо віль ною� Попу ля ції 
C. onopordifolia охо роня ють ся у Львівській обл� — в 
бота ніч ній пам’ятці за галь но дер жав ного зна чен ня 
Лиса гора та гора Сипу ха, в бота ніч них пам’ятках 
при роди міс цево го зна чен ня Біла гора, Жули цька, 
Стін ка, Ма кіт ра (всі вони ввійш ли до новоство-
рено го На ціо наль ного при род ного пар ку «Пів ніч-
не По діл ля»); в Іва но-Фран ківській обл� — в бота-
ніч ній пам’ятці при роди за галь но дер жав ного зна-
чен ня Чор това гора та бота ніч ній пам’ятці при роди 
міс цево го зна чен ня Вели кі Гол ди; в Тер но пільській 

обл� — на тери то рії Голи цько го за каз ника за галь но-
дер жав ного зна чен ня� За наши ми реко мен да ція ми 
та нау кови ми об ґрун ту ван нями в Рів ненській обл� 
створено бота ніч ні за каз ники «Смор два» та «Гра-
бов щина»� Ми за про пону вали ство рити в Кре-
мене цько му р-ні Тер но пільської обл� бота ніч ний 
за каз ник «Гора Кури лиха» для охо рони ново вияв-
ле ної попу ля ції C. onopordifolia.
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СО ВРЕ МЕН НОЕ СО СТОЯ НИЕ ПОПУ ЛЯ ЦИЙ 
CARLINA ONOPORDIFOLIA (ASTERACEAE) НА ЗА ПАД НОЙ 
ВОЛЫНО-ПОДО ЛИИ

Рассмотрено современное состояние популяций редкого 
вида флоры Украины Carlina onopordifolia Bess� ex Szaf�, Kulcz� 
et Pawł (Asteraceae) на западе Волыно-Подолии� Анализ 
возрастной структуры популяций C.  onopordifolia показал 
качественные различия в зависимости от современного 
состояния местообитаний� В антропогенно ненарушенных 
местообитаниях луговых степей преобладают 
гомеостатические популяции с полночленными спектрами 
онтогенетических состояний� Создание лесных культур 
Pinus  sylvestris  L. на степ ных скло нах при во дит к де гра-
да ции попу ля ций C.  onopordifolia на Волыно-Подолии� 
Предложены рекомендации по улучшению охраны 
C. onopordifolia на западе Волыно-Подолии�

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Carlina onopordifolia, ареал, популяция, 
местообитание, охрана, Волыно-Подолия, Украина.

V.I. Melnik¹, I.O. Skoroplas², V.M Batochenko3

¹ National Botanical Garden� M�M Grуshko National Academy 
of Sciences of Ukraine, Kyiv
² Kremenets Botanical Garden, Ukraine
3 NPP «Northern Podilla», p� Podgorica, Brody district, Lviv 
region, Ukraine

MODERN STATUS OF POPULATIONS OF 
CARLINA  ONOPORDIFOLIA  (ASTERACEAE) IN WESTERN 
WOLHYNIA PODILLA

Modern state of population of rare species of Ukrainian flora 
Carlina onopordifolia Besser ex Szaf�, Kulcz� et Pawł (Asteraceae) 
in Western Wolhynia Podilla are considered� Analysis of the age 
structure of Carlina onopordifolia populations in Western Wol-
hynia Podilla has shown qualitative differentiation depending 
on the modern state of natural habitats� Homeostatic popula-
tions with complete ontogenetic state prevail in antropogenically 
non-disturbed habitats in meadow steppes� Sylvicultures of Pinus 
sylvestris in steppe slopes cause degradation of Carlina onopordi-
folia population in Western Wolhynia Podilla� Recommendation 
for improvement of protection of Carlina onopordifolia in Western 
Podilla are proposed�

K e y  w o r d s:  Carlina onopordifolia, areal, population, habitat, 
protection, Western Podilla, Ukraine.



203ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 2

Pulsatilla  grandis  Wender�  —  рід кіс ний цен траль-
ноєв ро пейський вид, аре ал яко го простя гає ться від 
Ні меч чини, Авст рії, Че хії, Сло ве нії, Хор ва тії, Бос-
нії та Гер цего вини, Сер бії, Руму нії, Мол дови, Сло-
вач чини, Угор щини, Лит ви, Поль щі до Укра їни, де 
ся гає схід ної межі сво го поши рен ня� В Укра їні вид 
тра пля єть ся на По діл лі, Пе ред кар пат ті, зрід ка — 
у Пра вобе реж ному Лісосте пу та Ліво бе реж ному 
Сте пу� Біль шість лока літе тів відо мі з Чер ніве цької, 
Хмель ни цької, Іва но-Фран ківської, Львівської, 
окре мі — з Він ни цької, Київської, Тер но пільської, 
Дніп ро пет ровської, Одеської та Чер каської об лас-
тей [3—7, 10—13]� 

Pulsatilla grandis вклю че ний до Спи ску ви дів, які 
охо ро няю ться в Євро пі [6] і зане се ний до «Чер во-
ної кни ги Укра їни» [5]� 

Ми наво димо ре зуль тати влас них до слі джень 
з ме тою уточ нен ня гео гра фіч ного поши рен ня 
P. grandis на тери то рії Укра їни. 

Нове міс цез ростан ня P.  grandis в око ли цях 
с� Наста сіїв ки Мико лаївсько го р-ну вияв лене ще в 
2006 р� [1, 2, 7]� У 2008 р� була за зна чена за галь на 
чи сель ність генеративних особин попу ля ції: 53 ек-
зем пля ри з кіль кістю кві тів від 1 до 18 шт� на осо-
бину� У 2013 р� зно ву під твер дже не зростан ня тут 
саме P. grandis, зроб лено гео бота ніч ний опис, вияв-
лено попу ля цій ну струк туру та опи сано дея кі біо-
мор фоло гіч ні пара мет ри гене ра тив них осо бин�

В Одеській обл�, за літе ра тур ними та гер бар ними 
мате ріа лами, за фік сова ні міс цез ростан ня P. grandis 
у Крас ноок нянському р-ні (око лиці с� Дубо во, 
галя вина дубо вого лісу, на межі з Молдовою, М� 
Ко тов, Г� Куз нєцо ва, 1952 (KW)) та в око ли цях 
м� Ко товська [12]� Ос тан ній лока лі тет зни ще ний 

че рез роз будо ву насе лено го пунк ту місь кого типу, 
ін ший не під твер дже ний піз ніше�

Міс цез ростан ня P.  grandis  біля с�  Наста сіїв ка є 
най пів ден ні шим в Укра їні, що пока зано на рис� 1� 
Вияв ле ний лока лі тет виду має зна чен ня для уточ-
нен ня пів ден ної межі трапляння цього виду в на-
шій кра їні� 

В око ли цях с� Наста сіїв ки P. grandis тра пля єть ся 
на луч но-сте пово му схи лі бал ки (35—40°) за хід ної 
ек спо зи ції� У верх ній час тині бал ки в не знач ному 
зни жен ні рель єфу від зна чено 19 гене ра тив них осо-
бин на пло щі бли зько 10 м2� Ниж че наво димо ха-
рак теристи ку угруповання з участю P.  grandis,  що 
ві доб ра жає фіто цено тич ну при уро че ність виду в 
цьому міс цез ростан ні� Опи си про веде но де таль-
но-мар шрут ним мето дом про тя гом трьох тер мі-
нів (14�04�2013, 19�05�2013 та 24�08�2013)� Рос лин-
не угру по ван ня наве дено за J� Braun-Blanquet [14]� 
Ство рен ня бази да них і пер вин на об роб ка отри ма-
них ре зуль та тів здій сне ні за допо мо гою про гра ми 
TURBOVEG, ана ліз і кла сифі ка ція — за про гра мою 
JUICE 7�0� Син так соно міч на схе ма скла дена на 
осно ві «Син так соно мії рос лин ності Укра їни», роз-
роб ле ної В�А� Соло ма хою [9]� На зви ви дів пода но 
за зве ден ням С� Мося кіна і М� Федо рон чука [15]�

Pulsatilla  grandis зростає в  угру по ван ні кла су 
Festuco-Brometea Br�-Bl� et R�TX� 1943 ass� Festuco 
valesiacae-Stipetum capillatae Sill� 1937� Ра зом з ним 
за фік сова но 54 види су дин них рос лин із за галь-
ним про ек тив ним по крит тям 80—95 %� В угру по-
ван ні домі ну ють у різ ні тер міни Elytrigia intermedia 
(Host) Nevski, Botryochloa ischaemum (L�) Keng, Stipa 
capillata L�, Festuca valesiaca Gaudin� Інші види: Acer 
tataricum L�,  Adonis  vernalis  L�,  A.  wolgensis Steven, 
Agrimonia  eupatoria L�, Amygdalus  nana L�, Artemisia 
austriaca Jacq�, A.  marschalliana Spreng�, A.  scoparia 
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Waldst� et Kit�,  Astragalus  dasyantus  Pall�,  Caragana 
frutex  (L�) K� Koch, C.  scythica  (Kom�) Pojark., 
Cephalaria uralensis (Murray) Roem� & Schult�, Cerasus 
fruticosa (Pall�) Woronow, Chamaecytisus austriacus (L�) 
Link, Crataegus monogyna Jacq�, Eremogone biebersteinii 
(Schlecht�) Holub,  Eryngium  campestre L�, Euphorbia 
seguieriana Neck�, E. stepposa Zoz ex Prokh�, Falcaria 
vulgaris Bernh�,  Fragaria  viridis  Duchesne, Galium 
verum L�, Helichrysum  arenarium (L�) Moench, 
Holosteum  umbellatum L�, Hyacinthella  leucophaea 
(K� Koch) Schur,  Iris pumila L�, Koeleria cristata (L�) 
Pers�,  Marrubium  praecox  Janka,  Medicago  romanica 
Prodan, Muscari neglectum Guss� ex Ten�, Nonea pulla 
DC�, Ornithogalum  kochii Parl�, Oxytropis  pilosa (L�) 
DC�,  Peucedanum  ruthenicum  M� Bieb�, Phlomis 
pungens Willd�, Plantago  media L�, Potentilla  arenaria 
Borkh�,  Salvia  austriaca  Jacq�,  S.  nutans L�, Stachys 
atherocalyx  K� Koch, Stipa  lessingiana  Trin� & Rupr�, 
Teucrium chamaedrys L�, T. polium L�, Thalictrum minus 
L�, Thlaspi  perfoliatum L�, Thymus  dimorphus  Klokov 
& Des�-Shost�,  Verbascum  phoeniceum L�, Veronica 
barrelieri Schott, Viola ambiqua Waldst� & Kit�

Ми вив чили віко вий спектр попу ля ції P. grandis 
в око ли цях с� Наста сіїв ки, який наве дено на рис� 2� 
Віко ву струк туру попу ля цій до слі джу вали за мето-
ди кою, за про поно ва ною Т�О� Ра бот но вим [8]� 

Попу ля ції ма ють ліво біч ний онто гене тич ний 
спектр із пере ва жан ням вір гі ніль них та імма тур них 
осо бин�

У дано му лока літе ті до слі дже но мор фо мет рич-
ні по каз ники веге та тив них і гене ра тив них орга-
нів генеративних осо бин  P.  grandis� Вив чено такі 
мор фо мет рич ні по каз ники гене ра тив них рос лин: 
висо та осо бин, кіль кість і дов жина при квіт ко вих 
лист ків, висо та й діа метр квіт ки, дов жина та шири-
на пелюсток, дов жина ти чин ко вої нит ки, пиля ка, 
ма точ ки� Ре зуль тати до слі джень наве дено в таб-
лиці�

По рів няв ши отри мані по каз ники попу ля цій 
P.  grandis з най пів ден нішо го лока літе ту (око лиці 
с� Наста сіїв ки Одеської обл�) та цен траль ної час-
тини ареа лу (око лиці с� Гора ївки Хмель ни цької 
обл�), ми вия вили, що за мор фо мет рич ними по-
каз ника ми гене ра тив них осо бин попу ля ції бли зькі 
між со бою, ма ють лише не знач ні від мін ності� За-
зна чимо, що в око ли цях с� Наста сіїв ки рос лини є 
дещо вищи ми, хоча кіль кість осо бин тут мен ша� 

Про тя гом пе ріо ду до слі джен ня в Одеській обл� 
за фік сова но зни щен ня рос лин фіто фага ми роду 
Meloe L� (Coleoptera: Meloidae) Зок рема, ми спос-
тері гали пої дан ня кві тів та паго нів осо бин� Та кож 
вияв лено зри ван ня, що при зве ло до змен шен ня 
кіль кості гене ра тив них осо бин� 

Враховуючи най пів ден ні ший вияв ле ний лока-
лі тет P.  grandis, а та кож наяв ність у ньо му ін ших 
ви дів з «Чер во ної кни ги Укра їни» та Чер воно го 
спи ску Одеської об лас ті, про по нує мо взя ти під 

Рис� 1� Виявлене місцезростання Pulsatilla grandis в Одеській 
області

Fig� 1� The observed habitat Pulsatilla grandis in the Odessa area

Рис� 2� Віковий спектр популяцій Pulsatilla grandis в Одеській 
області

Fig� 2� The age range of populations of Pulsatilla  grandis in 
Odeskіy of Region

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=846400-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DPeucedanum%2Bruthenicum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=846400-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DPeucedanum%2Bruthenicum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=461109-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DThymus%2Bdimorphus%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=461109-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DThymus%2Bdimorphus%26output_format%3Dnormal
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охо рону уро чище Наста сіїв ка і нада ти йому ста тус 
бота ніч ного за каз ника за галь но дер жав ного зна-
чен ня� Необ хід но та кож про води ти моні то ринг 
ста ну попу ля ції виду в за зна чено му лока літе ті�

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1�  Артюх  Н.Н.,  Попова  Е.Н.  Раритетные виды растений 
Николаевского района Одесской области // Біоетика: 
сучасний стан та перспективи розвитку� — Полтава, 
2006� — С� 186—188�

2.   Артюх М., Попова О. Судинні рослини Миколаївського 
району Одеської області, що охороняються // Молодь 
і поступ біології: збірн� тез ІII Міжнар� наук� конф� 
студентів і аспірантів (м� Львів, 23—27 квітня 2007 р�)� — 
Львів, 2007� — С� 115—116� 

3.   Горбняк  Л.Т. Поширення Pulsatilla  grandis Wend� 
(Ranunculaceae) в Україні // Укр� ботан� журн� — 2012� — 
Т� 69, № 3� — С� 371—379� 

4.   Вініченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської 
конвенції� — К�: Хімджест, 2006� — 176 с�

5.   Кагало  О.О.,  Коротченко  І.А.,  Любінська  Л.Г. Сон 
великий — Pulsatilla  grandis Wender� // Червона книга 
України� Рослинний світ / За ред� Я�П� Дідуха� — К�: 
Глобалконсалтинг, 2009� — C� 564�

6.   Каталог видів флори і фауни України, занесених до 
Бернської конвенції про охорону дикої флори і фауни 
та природних середовищ існування в Європі� Вип� І� 
Флора / За ред� В�І� Чопика� — К�, 1999� — С� 13�

7.   Попова  О.М.,  Артюх  М.М.,  Бальчева  Г.П.,  Терзі  О.К., 
Макаренко  Ю.Г.  Нові місцезнаходження видів з 
Червоної книги України на території Одеської області 
// Мат-ли XII з’їзду Укр� ботан� т-ва� — Одеса, 2006� — 
С� 153�

8.   Работнов  Т.А. Фитоценология� — М�: Изд-во Моск�  
ун-та, 1978� — 384 с�

9.   Соломаха  В.А.  Синтаксономія рослинності України� 
Третє наближення� — К�: Фітосоціоцентр, 2008� — 296 с�

10.  Флора Восточной Европы� / Под ред� Н�Н� Цвелева� — 
СПб�: Мир и Семья, 2001� — Т� 10. — С� 90—91�

11.  Флора СССР� / Под ред� Б�К� Шишкина� — М�; Л�: Изд-
во АН СССР, 1937� — Т� 7. — С� 293—294�

12.  Флора УРСР� / За ред� М�В� Клокова, О�Д� Вісюліної� — 
К�: Вид-во АН УРСР, 1953� — Т� 5. — С� 86—87�

13.  Флора Средней и Южной России� / Под ред� 
И� Шмальгаузена� — Киев, 1895� — Т� 1. — С� 8—9�

14.  Braun-Blanquet  J.  Pflanzensoziologie� Grundzuge der 
Vegetationskunde� 3 Aufl� — Wien—New York: Springer—
Verlag, 1964�

15.  Mosyakin  S.L.,  Fedoronchuk  M.M. Vascular plants of  
Ukraine� A nomenclatural checklist� — Kiev: M�G� Kholodny 
Institute of Botany, NAS of Ukraine, 1999� — 345 p�

Рекомендує до друку Надійшла 06�10�2013 р�
М�М� Федорончук

Л.Т. Горбняк1, Л.Г. Любинская1, Е.Н. Попова2, Н.Н. Ар тюх 3

1  Каменец-Подольский национальный университет имени 
Ивана Огиенко, Хмельницкая обл�
2 Одес ский национальный университет имени И�И� Меч-
нико ва
3 На цио наль ный науч ный центр «Инсти тут вино гра дарства 
и вино де лия имени В�Е� Таи рова», Одесская обл�

САМОЕ ЮЖНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  PULSATILLA 
GRANDIS (RANUNCULACEAE) В УКРАИНЕ

Приводятся сведения о самом южном местонахождении 
редкого вида Pulsatilla  grandis Wender� в Украине� Оно 
обнаружено у окрестностях с� Настасиевка Николаевского 
р-на Одесской обл� Исследовано возрастную структуру, 
морфометрические показатели особей вида, а также 
фитоценотические особенности местопроизрастания на 
южной границе ареала�

К л ю ч е в ы е   с л о в а : Pulsatilla grandis, распространение, 
самое южное местонахождения, Украина.

L.T. Horbnyak1, L.G. Lyubynska1, O.M. Popov2, M.M. Artjuch3

1 Іvan Ogіenko Kamyanets-Podіlsky National University, 
Chmelnitsk Region
2 I�I� Mechnikov Odessa National University 
3 National Scientific Centre «V�E� Tairov Institute of Viticulture 
and Wine Making», Odessa Region

THE SOUTHERNMOST LOCALITY OF PULSATILLA 
GRANDIS (RANUNCULACEAE) IN UKRAINE

The southernmost locality of a rare species, Pulsatilla  grandis 
Wender�, in Ukraine is reported� It was discovered near 
Nastasyevka village, Nikolaevsk District, Odessa Region� The 
population age structure, individual morphometric traits and 
phytocoenological features of the locality at the southern border 
of the species range were studied�

K   e   y     w   o   r   d   s :  Pulsatilla grandis, distribution, 
southernmost locality, Ukraine.

Морфометричні показники генеративних особин Pulsatilla 
grandis в Одеській та Хмельницькій областях (середнє для 10 
рослин)

Показник
Пункт спостереження

околиці с. Настасіївки 
Одеської обл.

околиці с. Гораївки 
Хмельницької обл.

Висота рослини, мм 171,0±6,1 142,5±5,4

Кількість приквіткових 
листків, шт.

17,7±0,7 18,3±0,8

Довжина приквіткових 
листків, мм

38,7±2,1 36,4±1,3

Довжина квітки, мм 35,5±3,1 37,2±3,5

Діаметр квітки, мм 82,5±6,1 84,7±2,3

Довжина пелюстки, мм 37,5±3,1 39,5±0,6

Ширина пелюстки, мм 12,6±0,7 15,4±0,7

Довжина тичинкової 
нитки, мм

5,4±0,2 7,8±0,3

Довжина пиляка, мм 1,2±0,1 1,3±0,1

Довжина маточки, мм 14,8±0,7 17,2±0,7
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Нові дані, отри мані нау ков цями з про блем попу-
ля цій ної еко ло гії, вима га ють, зок рема щодо зна-
хо джен ня но вих рід кіс них і ре лік то вих ви дів, 
пере гля ду тра ди цій них уяв лень про них і під хо дів 
до їх ньої охо рони� Так, дум ка про над мір ну чут ли-
вість бага тьох із цих ви дів до ан тро по ген них фак-
то рів усе час тіше під дає ться сум ніву (Ді дух, 2008)� 
Вод но час за про ва джен ня жорстко го запо від ного 
режи му не рід ко при зво дить до ско ро чен ня чи сель-
ності їх ніх попу ля цій� 

Під час реві зії нещо дав но вияв лено го міс це-
зна хо джен ня Cypripedium  calceolus  L. на тери то-
рії Сло ве чансько-Овру цько го кря жа (Цен траль не 
По ліс ся) ми на тра пили на чи слен ну попу ля цію 
Botrychium lunaria (L�) Sw. Ця зна хід ка має важ ливе 
зна чен ня з кіль кох при чин� По-пер ше, це — но-
вий лока лі тет, неві до мий рані ше� По-дру ге, на від-
міну від ін ших міс це зна хо джень виду на тери то рії 
Укра їни, попу ля ція нара хо вує біль ше 20 осо бин, а 
це вже до сить бага то� По-тре тє, вона пере бу ває під 
впли вом по мір ного ан тро по ген ного тис ку�

Botrychium  lunaria  (Ophioglossaceae s�l� = 
Botrychiaceae s�sfr�) — го ларк тич ний вид із 
диз’юнктивним ареа лом� В Укра їні тра пля єть ся у 
лісо вій, рід ше — в лісосте по вій зо нах, в Укра їнських 
Кар па тах і Кримських го рах� Для тери то рії Жито-
мирської обл� наво дить ся міс це зна хо джен ня в Бо-
гунсько му ліс ництві Жито мирсько го р-ну Жито-
мирської обл� (Ор лов, Кост риця, Тар гонський, 
1997; Ор лов, 2005)� За сло вами О�О� Орло ва, в 
цьо му лока літе ті вияв лено лише один ек зем п-
ляр B.  lunaria� За літе ра тур ними дани ми, в око-
ли цях Жито мира цей вид зна ходи ли Р� Соб ке вич 
і К� Голь де (24�05�1872) в Анд ру шівсько му р-ні 
(по бли зу Івни ці), А�І� Бар ба рич (1955) — у за каз-
нику «Кам’яна гір ка» в Овру цько му р-ні (Ор лов, 
2005; Мель ник, 2008)� На сьо го дні наяв ність виду 
в опи са них рані ше лока літе тах не під твер дже на� 

К� Голь де в 1872 р�, зна йшов ши B. lunaria в ме жах 
су час ного м� Жито мира (Соко лова гора), опи сує 
цю міс це вість як «за рос ті»� Біо топ, де зростає вид 
із 1991 р� в райо ні м� Жито мира, є типо вим для 
виду — це галя вина дубо вого лісу� 

Но вий лока лі тет B. lunaria вияв ле ний в уро чищі 
«Поте реб чуко вий рів», на пів ніч но-за хід ній око-
лиці с� Ста рі Ве лід ники Овру цько го р-ну, на про-
ти леж ному боці бал ки від міс це зна хо джен ня іншо-
го рід кіс ного виду — Cypripedium calceolus (Хом’як, 
Ді дух, 2010)� Botrychium  lunaria зростає в се ред ній 
час тині до сить кру того (60—75°) схід ного схи лу 
бал ки на висо ті 1—7 м від дна (гли бина бал ки 10 м)� 
Ґрунт се ред ньо зми тий сі рий лісо вий, на по верх ню 
вихо дять лег ко суг лин кові леси� Ді лян ка пов ністю 
по кри та де рев ною і ча гар нико вою рос лин ністю 
(бере зови ми й оси кови ми ліса ми)� Трав’яниста 
рос лин ність на мо мент опи су (19�05�2013) роз рі д-
же на� Тери то рія дов кола міс це зна хо джен ня виду 
за бруд нена побу то вим сміт тям� Пла кор зай ня тий 
при ват ними сільсько гос по дарськи ми угід дями� 

Лока лі тет сфор мова ний не рів но мір но роз міще-
ними осо бина ми виду, чи сель ність і кон цен тра ція 
яких збіль шує ться від дна до вер ху схи лу, але за 2 м 
до пла кор ної час тини зни кає� Ярус де рев роз рі дже-
ний (зімк ну тість ниж че 0,7)� Дере ва ві ком 30—40 
ро ків рос туть вище по схи лу, але пев ну час тину 
доби ство рю ють заті нен ня лока літе ту B.  lunaria� 
В ньо му пере важа ють Populus  tremula L. (0,7), рід-
ше — Pinus sylvestris L. (0,1)� Під ріст із P. tremula та 
Betula pendula Roth роз рі дже ний (0,1)�

Ча гар нико вий ярус фор му ють Lonicera  xyloste-
um  L� (0,5—0,8) і Frangula  alnus Mill� (0,4—0,6)� 
Тра п ляю ться та кож по оди нокі осо бини Sorbus 
aucuparia L�  (0,1)� Спос тері гаю ться чис лен ні про-
рост ки та моло ді рос лини Rubus  caesius  L� (0,3), 
Dryopteris  fіlix-mas (L.)  Schot (0,2), Cystopteris 
fragilis (L�) Bernh (0,1)� 

І�В� ХОМ’ЯК 
Житомирський державний університет імені Івана Франка

вул� Велика Бердичівська, 51, м� Житомир, 10008, Україна
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НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ BOTRYCHIUM LUNARIA (OPHIOGLOSSACEAE) НА ТЕРИТОРІЇ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  Botrychium lunaria,  Словечансько-Овруцький  кряж,  Центральне  Полісся, 
екологічний спектр
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Карта-схема розміщення локалітетів 
Botrychium  lunaria на території 
Житомирської обл� У м о в н і  
п о з н а ч е н н я: 1 — локалітети, 
що, напевно, зникли; 2 — існуючі 
місцезнаходження виду

Map-layout of placing localities of 
Botrychium  lunaria in Zhytomyr Region� 
S y m b o l s  i n d i c a t e: 1 — localities 
that probably disappeared, 2  — existing 
locations

За допо мо гою паке ту про грам Simagrl 1�12 ми 
про ана лізу вали по каз ники чин ни ків сере дови ща 
для лока літе ту та його ото чен ня (таб лиця) (Ді дух, 
Плю та, 1994; Хом’як, Хом’як, 2012)� По рів нян ня 
отри ма них да них, що ха рак тери зу ють до слі джу-
вану попу ля цію, з літе ра тур ними для виду зага лом 
(Екоф лора…, 2000) да ють змо гу про вес ти пара лель 
між видо вим і попу ля цій ним еко ло гіч ними спек т-
ра ми�

Су час ний стан попу ля ції B.  lunaria гос тро пот-
ре бує пос тій ного моні то рин гу його міс цез ростан-
ня� Слід та кож за зна чити, що внас лі док при род-
ної транс фор ма ції еко систе ми опи са ний лока лі тет 
може зник нути й з’явитися в іншо му міс ці за наяв-
ності там від по від них умов� Важ ли вим зав дан ням 
нау ков ців є до слі джен ня умов сере дови ща, за яких 
з’являється чи зни кає цей вид�
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НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ BOTRyCHIUM  LUNARIA 
(OPHIOGLOSSACEAE) НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО ПОЛЕСЬЯ

На территории Словечанско-Овручского кряжа выявлено 
новое местонахождение Botrichium  lunaria (L�) Sw� Это его 
второе местообитание на территории Центрального Поле-
сья� Популяция характеризируется высоким числом особей 
и различными условиями среды� Находка вида в пределах 
проектируемого международного биосферного резервата 
имеет важное значение и повышает природоохранный ста-
тус этой территории�

К  л  ю  ч  е  в  ы  е    с  л  о  в  а:    Botrychium lunaria,  Словечанско-
Овручский кряж, Центральное Полесье, экологический спектр.

I.V. Khomyak
Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

A NEW LOCALITY OF BOTRYCHIUM  LUNARIA 
(OPHIOGLOSSACEAE) IN CENTRAL POLESSYE

In the territory of the Slovechansko-Ovruchskyi Ridge, a new 
locality of Botrichium  lunaria  (L�) Sw� has been found� This 
is the second habitat of this species in Central Polessye� The 
population is characterized by a large number of individuals 
and environmental conditions� A find of this species within the 
planned Bilateral Biosphere Reserve is of great importance and 
raises the biodiversity conservation status of the territory�

K  e  y    w  o  r  d  s:  Botrychium lunaria,  Slovechansko-Ovruchskyi 
Ridge, ecological spectrum.

Показники факторів середовища для досліджуваного місцезнаходження та порівняння їх з екологічним спектром виду

*
Показники факторів середовища (в балах)**

Hd Fh Rc Sl Ca Nt Ae Tm Om Kn Cr Lc He St

1 12,31 5,09 6,50 6,31 7,16 5,22 6,97 8,31 13,19 7,97 8,03 5,28 7,16 8,59

2 11,68 5,84 7,60 6,92 6,71 6,03 6,37 9,00 12,98 7,85 8,48 5,50 7,47 7,29

3 11,80 5,76 7,50 6,74 6,76 6,08 6,34 8,96 12,90 7,74 8,52 5,46 7,39 7,53

4 11,24 5,79 7,95 7,21 6,87 6,18 6,16 9,24 12,95 7,76 8,61 5,61 7,65 6,99

5 11,93 5,56 7,20 6,66 6,88 5,78 6,56 8,76 13,02 7,85 8,34 5,41 7,34 7,80

6 0,01 0,01 0,20 0,48 0,15 0,44 0,01 0,17 0,16 0,05 0,02  0,13 0,73

7 8-16 4-7 3-9 2-7 3-9 3-5 5-8 3-12 11-20 1-14 5-12 4-9 3-6

8 12 5,5 6 4,5 6 4 6,5 7,5 15,5 7,5 8,5 6,5 4,5

П р и м і т к и: * 1—3 — ділянки, в яких наявна Botrichium lunaria, 4 — ділянки оточення локалітету, 5 — середнє значення 
показників відповідного фактора даної популяції, 6 — відхилення популяційного оптимуму від видового, 7 — амплітуда 
показників фактора для виду, 8 — оптимум значень показників фактора для виду� ** Фітоіндикаційні показники факторів 
у балах за уніфікованою шкалою Я�П� Дідуха та П�Г� Плюти, 1994: Hd — вологість ґрунту, Fh — змінюваність зволоження, 
Rc — кислотність, Sl — сольовий режим, Ca — вміст карбонатів, Nt — вміст доступного нітрогену, Ae — аерація, Tm — 
терморежим, Оm — омборежим, Kn — континентальність, Cr — кріорежим, Lc — освітленість, He — рівень антропогенної 
трансформації, St — ступінь природної трансформації�

http://www.zu.edu.ua/en_index.htm
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УНІКАЛЬНА ПОПУЛЯЦІЯ CAREX DIOICA (CYPERACEAE) У ВИСОКОГІР’Ї СВИДОВЦЯ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  Carex dioica, рідкісний вид, нове місцезнаходження, ценологія, популяція, 
охорона, Карпати

© І�М� ДАНИЛИК, Л�М� БОРСУКЕВИЧ, 
С�В� СОСНОВСЬКА, 2014

Фло ра су дин них рос лин Укра їнських Кар пат від-
зна чає ться вели кою кіль кістю рари тет них ви дів; 
зок рема, 187 із них зане сені до «Чер во ної кни ги 
Укра їни» (2009)� Бага то з цих ви дів існу ють як не-
чис лен ні ізо льо вані попу ля ції, не рід ко — з пору-
ше ною струк тур ною орга ніза цією (віко ва, просто-
рова, ста тева тощо)� Це нега тив но впли ває на їхню 
жит тє здат ність, само під три ман ня та само від нов-
лен ня (Струк тура…, 1998; Стра те гія…, 2001; Внут-
ріш ньо попу ля цій на …, 2004; Жит тє здат ність…, 
2009; Ца рик, 2010)� 

Упро довж по льо вих до слі джень у райо ні висо ко-
гір’я Сви дов ця — біля під ніж жя г� Стіг (N 48°14�536´ 
E 24°13�978´) — од ним із авто рів цьо го пові дом лен-
ня (Л�М� Бор суке вич, 10�06�2007) зі бра ні зраз ки, які 
ви зна чені як чоло вічі осо бини дво дом ного виду — 
Carex  dioica L� (Cyperaceae Juss�)� Цей рід кіс ний і 
зни каю чий вид, що вне се ний до «Чер во ної кни ги 
Укра їни» (2009), відо мий в Укра їнських Кар па тах 
лише з кіль кох міс це зна хо джень, які роз ташо вані 
в ниж ніх гірських поя сах (Крись, Вайнагiй, 1988)� 
Тому вияв лен ня його у висо ко гір’ї Сви дов ця, у 
знач ній диз’юнкції від ос нов ного ареа лу, спо нука-
ло нас до де таль ного до слі джен ня цієї уні каль ної 
попу ля ції з пору ше ною струк ту рою, на сам пе ред 
ста те вою� 

Carex  dioica — євра зійський вид, аре ал яко го 
охо п лює Пів ніч ну, Ат лан тич ну, Се ред ню, Схід ну 
Євро пу та Си бір (Малышев, 1990; Его рова, 1999; 
Chater, 1980)� На тери то рії Укра їни він тра пля єть-
ся на По ліс сі, в Лісосте пу й Кар па тах (Анд рієн ко, 
Пряд ко, 1980; Sosnovska et al�, 2013)� Це дво дом на 
бага то річ на дов гоко рене вищ на трав’яна рос лина 
явно полі цен трич ного типу біо мор фи, що роз мно-
жує ться на сін ням і веге та тив но (Алек сеев, Абра-

мова, 1980)� Ха рак тер ними еко топа ми для C. dioica 
є по мір но об вод нені осо ково-гіп нові, сфаг ново-
осо кові від кри ті або рід ко ліс ні боло та, забо лоче-
ні за пла ви рі чок і бере ги озер тощо� Вра хо вую чи 
від мін ні в ме жах укра їнської час тини ареа лу виду 
еко ло гіч ні особ ливості існу ван ня вияв ле ної попу-
ля ції, ми про вели ком плекс ні фіто цено тич ні та 
попу ля цій ні до слі джен ня� Гео бота ніч ні опи си й 
ви зна чен ня син так соно міч ної на леж ності угру-
по вань, до яких при уро чена C. dioica у висо ко гір’ї 
Укра їнських Кар пат, здій сне ні за мето ди кою Бра-
ун-Блан ке (Dierschke, 1994)� На зви ви дів су дин них 
рос лин зага лом наве дені згід но з «Vascular plants 
of Ukraine� A nomenclatural checklist» (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999), бріо фі тів — за ви дан ням «Чек-
ліст мохо по діб них Укра їни» (Бой ко, 2008), на зви 
син так со нів — за «Vegetace České republiky� 3� Vodní a 
mokřadní vegetace» (2011)� Попу ля цій ні до слі джен-
ня здій сню вали ся від по від но до за галь но прий-
ня тих мето дик (Цено попу ля ции…, 1976; Зло бин, 
1989, 2009) із засто су ван ням неуш ко джу валь них 
мето дів, роз роб ле них спе ці аль но для рід кіс них ви-
дів рос лин (Пан чен ко, 2007; Зло бин, Скляр, Кли-
мен ко, 2013)�

Вияв лене міс це зна хо джен ня C.  dioica роз ташо-
ване на межі ан тро по ген но зни жено го верх ньо го 
лісо вого поя су Сви дове цько го маси ву Укра їнських 
Кар пат на мезо троф ному боло ті пів ден но-схід-
ного схи лу г� Стіг (1470—1503 м н� р� м�; з кру тиз-
ною 10—15º), по бли зу вито ків дже рел� За ре зуль-
тата ми ана лізу гео бота ніч них опи сів C. dioica при-
уро чена до асо ціа ції Caricetum  nigrae Braun 1915 
кла су Scheuchzerio  palustris-Caricetea  nigrae Tüxen 
1937  (таб лиця)� У скла ді асо ціа ції за фік сова но в 
се ред ньо му 22—30 ви дів, що свід чить про від нос-
ну бід ність субстра ту, на яко му вона роз вива єть ся� 
Фіто цено тич на струк тура угру по ван ня ха рак тери-
зує ться пере ва жан ням у трав’яному яру сі дер-
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нин них ви дів осок, зок рема Carex  echinata Murr�, 
C. flava L�, a та кож C. nigra (L�)Reichard, про ек тив не 
по крит тя якої поде куди ся гає 40—50 %� Спів домі-
нан тами трав’яного яру су най час тіше висту па ють 
Nardus  stricta  L�, Eriophorum  latifolium  Hoppe, рід-
ше — Swertia  perennis  L� і  Carex  rostrata Stokes� Як 
ком по нен ти цено зу тра п ляю ться види луч ного та 
бо лот ного різ но трав’я: Crepis paludosa (L�) Moench, 
Viola  biflora  L�,  Dactylorhiza  cordigera  (Fr�) Soó, 
Festuca airoides Lam�, Luzula sudetica (Willd�) Schult., 
Ligusticum mutellina (L�) Crantz, Homogyne alpina (L�) 
Cass�,  Equisetum  fluviatile  L�,  Caltha  palustris  L�, 
Cardamine  pratensis  L�,  Prunella  vulgaris  L� та  інші. 
Мохо вий по крив зде біль шого роз вине ний сла-
бо (5—30 %), зрід ка дося гає про ек тив ного по-
крит тя 60 %� Фор му ють його гіп но-бріє ві мохи, 
се ред яких най біль ше представ лені Philonotis 
fontana (Hedw�) Brid., Drepanocladus aduncus (Hedw�) 
Warnst�, D. uncinatus (Hedw�) Warnst�, Hylocomiastrum 
pyrenaicum (Spruce) M� Fleisch�, H. umbratum (Ehrh� 
ex Hedw�) M� Fleisch�,  Dicranella  palustris  (Dicks�) 
A�C� Crundwell,  Hamatocaulis  vernicosus  (Mitt�) 
Hedenäs та інші� Фіто цено тич на участь C.  dioica у 
скла ді угру по ван ня дово лі знач на — її про ек тив не 
по крит тя ся гає 25 %, що зу мов лено пев ною спе-
цифі кою просто рово го роз мі щен ня виду, вра хо-
вую чи еко то піч ну не рів но мір ність зай ня тої ним 
пло щі� 

У до слі дже ній попу ля ції C. dioica вияв лено гру-
по вий тип просто ро вої струк тури (Ізместь єва, 
Дани лик, 2013)� Під впли вом ін тен сив ного випа-
сан ня та ак тив них гос по дарських ро біт, висо кого 
сту пеня рек реа цій ного на ван та жен ня тощо вона 
роз чле нова на на окре мі ізо льо вані локу си пло щею 
25—30 м2, які за йма ють ви ключ но чоло вічі осо-
бини (рис� 1)� З огля ду на це її само під три ман ня 
від бува єть ся лише веге та тив ним спо со бом� Щіль-
ність попу ля ції C. dioica дово лі висо ка — 97,2±2,7 
гене ра тив них і 368,9±16,2 пре гене ра тив них паго-
нів на 1 м2� Осо бини лока лізу ють ся в міс цях вито-
ку по тіч ків, де мохо вий по крив більш роз вину тий� 
В окре мих скуп чен нях пло щею 0,08—0,3 м2 вияв-
лено до 50 гене ра тив них паго нів� За умов існу ван-
ня на щебе нисто му субстра ті, з неве ли кою пло щею 
опти маль ної для засе лен ня тери то рії, осо би нам 
власти ве ін тен сив не ку щін ня з пере ва жан ням апо-
гео троп них паго нів (із вко роче ною пла гіо троп ною 
зо ною), чим дося гає ться фор му ван ня нети по-
вої для виду «псев до дер нин ної» жит тє вої фор ми� 

Фітоценотична приуроченість Carex dioica L. у високогір’ї 
Свидовця (Українські Карпати)

Номер опису 1 2 3 4 5
Площа опису (м2) 25 25 25 25 25

Висота над рівнем моря 1482 1482 1503 1470 1487

Загальне проективне покриття (%) 60 70 95 100 95
Покриття трав’яного ярусу (%) 60 60 90 80 80
Покриття мохового ярусу (%) 5 30 50 30 60

Кількість видів 28 24 22 24 30
D.s. Ass. Caricetum nigrae

Carex nigra (L�) Reichard + 3 + + 3
C. echinata Murr� 2 + � 2 2
Nardus stricta L� + + + 3 1

D.s. All. Caricion nigrae
Carex canescens L� + + + � �
Epilobium palustre L�  � � + � �

D.s. Ordo Caricetalia nigrae
Philonotis fontana (Hedw�) Brid.  1 � � � 2
Carex dioica L� 2 2 2 1 2
C. flava L� + 1 1 2 +
Juncus articulatus L� 3 2 + + +
Potentilla erecta (L�) Raeusch� + + + + +

D.s. Cl. Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae
Eriophorum latifolium Hoppe + 1 + 1 1
Parnassia palustris L� � + � + +
Drepanocladus aduncus (Hedw�) Warnst� 1 � � � �
Triglochin palustre L� 1 + � � �

D.s. Cl. Phragmito-Magnocaricetea
Agrostis stolonifera L� 2 � � � �
Equisetum fluviatile L� + + + + �
Caltha palustris L� + + � + �

D.s. Cl. Molinio-Arrhenatheretea
Cardamine pratensis L� + + � � +
Prunella vulgaris L� + + � + +

Інші види
Carex rostrata Stokes � � 3 � +
C. serotina Mérat� � + � + �
Deschampsia cespitosa (L�) P� Beauv� + � � � +
Betula pendula  Roth � + � + �
B. pubescens Ehrh� + � � � +
Ranunculus lanuginosus L� � + + � +

Luzula sudetica (Willd�) Schult� + + + � +

Ligusticum mutellina (L�) Crantz 2 + � + +

Homogyne alpina (L�) Cass� + � � + +

Leontodon autumnalis L�  + + � � +

Swertia perennis L� + + 2 1 1

Festuca airoides Lam� � + + � +

Juniperus sibirica Burgsd� � � + + �

Dactylorhiza cordigera (Fr�) Soó � � + + +

Crepis paludosa (L�) Moench � � + + �

Viola biflora L� � � + � +

Види, які виявлені лише в одному описі: Allium schoenoprasum 
L� (3; 1), Anemone nemorosa L� (4; +), Aposeris foetida (L�) Less� 
(1; +), Calliergonella lindbergii (Mitt�) Hedenäs (4; +), Dicranella 
palustris (Dicks�) A�C� Crundwell (1; +), Drepanocladus uncinatus 
(Hedw�) Warnst� (2; 2), Epilobium  alsinifolium Vill� (1; +), 
Gentiana laciniata Kit� ex Kanitz (5; +), Hamatocaulis vernicosus 
(Mitt�) Hedenäs (3; 2), Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M� 
Fleisch� (4; +), H. umbratum (Ehrh� ex Hedw�) M� Fleisch� (5; 
2), Juncus castaneus Smith (2; +), Leucanthemum vulgare Lam� 
(4; +), Myosotis  scorpioides L� (5; +), Sphagnum  quinquefarium 
(Lindb�) Warnst� (3; +), Soldanella  hungarica Simonk� (5; +), 
Thymus alpestris Tausch ex A� Kern� (1; +), Trifolium repens L� 
(5; +)� 
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У цьо му разі гру по вий тип роз мі щен ня осо бин, 
а саме утво рен ня ком пакт них кур тин, дає змо-
гу опти маль но вико ристо вува ти наяв ні ре сур си, 
засе ляти обме же ний простір, тоб то під три мува ти 
ефек тив ну чи сель ність за стре со вих умов еко топу�

Ана ліз онто гене тич ної (віко вої) струк тури попу-
ля ції C. dioica, з ура ху ван ням роз поді лу у її скла ді 
різ нові ко вих паго нів, вка зує на ліво біч ний ха рак-
тер отри мано го віко вого спек тра (рис� 2)� Зок рема, 
у попу ля ції іс тот но пере важа ють паго ни пре гене ра-
тив ного пе ріо ду (54,2 %)� Вели ка кіль кість паго нів 
пост гене ра тив ної гру пи (31,5 %) у віко вій струк-
турі попу ля ції ві доб ра жає при род ний про цес її 
ста рін ня, а та кож опо се ред кова ність ін тен сив ним 
ан тро по ген ним впли вом (рис� 2)� Най мен ше паго-
нів гене ра тив ного пе ріо ду (14,3 %), а про рост ки, з 
огля ду на ста теву струк туру попу ля ції, ціл кови то 
від сут ні� Ха рак тер на особ ли вість цієї попу ля ції — 
тен ден ція до під три ман ня ба лан су між про цеса ми 
ново утво рен ня та від ми ран ня, що, ймо вір но, є ре-
зуль та том регу ляр ного веге та тив ного по нов лен ня 
і запо ру кою ста біль ності її існу ван ня в ан тро по-
ген но змі нено му сере дови щі� Наяв ність знач ної 
кіль кості пост гене ра тив них паго нів тут ціл ком 
зако но мір на, адже за пос тій ного ви топ ту ван ня та 
випа сан ня поси люю ться про цеси се ніль ної пар-
тику ля ції, що при ско рює від ми ран ня не омо ло дже-
ного веге та тив ного по томства� Іс тот не пере ва жан-

ня паго нів пре гене ра тив ної гру пи є про я вом стрес-
толе рант ного типу стра те гії до слі дже ної попу ля ції 
цьо го виду�

Уні каль ність попу ля ції C.  dioica, по ряд із вияв-
лени ми спе ци фіч ними особ ливостя ми в просто-
рово му та віко вому роз поді лах осо бин, поля гає 
та кож і в її ста те вій струк турі� Як відо мо, в само-
від нов лен ні попу ля цій дво дом них ви дів рос лин 
важ ливу роль віді грає ефек тив ність ста тево го про-
цесу, яка ви зна чає ться по каз ника ми на сін нє вої 
про дук тив ності (Дмит рах, 2009)� Тео ре тич но спів-
від но шен ня ста тей у попу ляці ях цих ви дів має бути 
рів ним за кіль кістю чоло ві чих і жіно чих осо бин 
(1:1)� Про те в при род них попу ляці ях на тери то рії 
Укра їнських Кар пат ста теве спів від но шен ня коли-
ває ться за леж но від умов існу ван ня в той чи ін ший 
бік� Такі змі ни мо жуть свід чити про кри тич ний 
стан попу ля ції у разі мак си маль ного змен шен ня 
або від сут ності осо бин одні єї зі ста тей� 

Де таль ні до слі джен ня, про веде ні впро довж кіль-
кох ро ків, під твер дили, що вияв лена попу ля ція 
C.  dioica представ лена лише чоло вічи ми осо бина-
ми� Така фор ма ста те вої струк тури може свід чити 
про її за гро же ний стан, що нега тив но по зна чати-
меть ся як на само під три ман ні, кот ре від бува єть-
ся лише веге та тив ним шля хом, так і на само від-
нов лен ні попу ля ції в май бут ньо му� На нашу дум-
ку, фор му ван ня односта те вої попу ля ції C.  dioica у 

Рис� 1� Груповий тип просторової структури популяції 
Carex  dioica у високогір’ї Свидовця: 1 — клони з високою 
щільністю (˃10) генеративних пагонів; 2 — нечисленні 
скупчення генеративних пагонів; 3 — поодинокі генеративні 
пагони

Fig� 1� A group type of spatial structure of Carex dioica population 
in the highlands of the Svydovets Range: 1 — clones with the 
high density (˃ 10) of generative shoots; 2 — small clusters of 
generative shoots; 3 — solitary generative shoots

Рис� 2� Вікова структура популяції Carex dioica у високогір’ї 
Свидовця з урахуванням розподілу різновікових пагонів 
і проростків (%) у її складі: p — проростки; j+im+v — 
пагони прегенеративного періоду; g — генеративні пагони; 
ss+s+sc — пагони постгенеративного періоду
Fig� 2� Age structure of C.  dioica population in the highlands 
of the Svydovets Range taking into account distribution of 
different age shoots and seedlings (%): p — seedlings; j +  im + 
v — pregenerative shoots; g — generative shoots; ss + s + sc — 
postgenerative shoots
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висо ко гір’ї Сви дов ця слід роз гля дати як край ній 
про яв адап та ції різ носта те вих осо бин  виду до ан-
тро по ген но змі не них умов сере дови ща та не пов ної 
іден тич ності їх ніх еко ло гіч них опти му мів і толе-
рант ності до стре со вих чин ни ків� Відо мо та кож, 
що внас лі док змі ни еко ло гіч них умов на ме жах 
ареа лів спос тері гає ться чіт ка тен ден ція до фор му-
ван ня односта те вих попу ля цій дво дом них ви дів 
(Жиля ев, 2005)� 

Осе лище вияв ле ної попу ля ції є верх ньою ме-
жею поши рен ня C.  dioica у висо ко гір’ї, де умо ви 
існу ван ня знач но екст ре маль ніші, ніж на рів нині� 
Згід но з отри мани ми дани ми, чоло вічі осо бини в 
стре со вих умо вах еко ло гіч но більш пластич ні за 
низ кою по каз ни ків� Зок рема, вони ха рак тери зую-
ться вищи ми ва ріа бель ністю мор фопа ра мет рів і 
сту пе нем мор фоло гіч ної інте гра ції (ці ліс ності), що 
ви зна чає їх ній адап тив ний по тен ціал (Ізместь єва 
та ін�, 2011)� Ефек тив не само під три ман ня попу-
ля ції від бува єть ся зав дяки тому, що адап тив ність 
чоло ві чих осо бин за цими озна ками знач но пере-
ви щує адап тив ність жіно чих, а це дає їм змо гу ус-
піш но про сува тись уго ру за ви сот ним гра дієн том 
й ос вою вати не дос туп ні для жіно чих осо бин еко-
топи висо ко гір’я Кар пат� Вод но час енер ге тич ні 
за тра ти на ре про дук цію в них мен ші, ніж у жіно-
чих осо бин, що зу мов лено їх ньою спе ци фіч ною 
участю у на сін нєво му по нов лен ні та по рів няно 
ниж чою веге та тив ною рух ливістю� Міні маль ні по-
жив ні ре сур си до слі дже ного осе лища (щебе нистий 
субстрат тощо) не дос тат ні для ефек тив ного функ-
ціо ну ван ня жіно чої ста ті, тим ча сом як фор му ван-
ня щіль них ком пакт них кур тин чоло вічи ми осо-
бина ми умож лив лює еко ном ніше вико ристан ня 
обме же них ре сур сів та засе лен ня наяв ного просто-
ру� Про ціл кови ту від сут ність само від нов лен ня цієї 
попу ля ції ствер джу вати важ ко, адже відо мі ви пад-
ки фор му ван ня в C. dioica жіно чих і чоло ві чих ко-
лос ків на од ній осо бині або анд ро гін них ко лос ків 
(Алек сеев, Абра мова, 1980)� Таке яви ще в при роді 
хоча й не по оди ноке, про те тра пля єть ся не час-
то і більш характерне для попу ля цій, які існу ють 
у стре со вих умо вах� Тому пер спек тиви цьо го виду 
зале жати муть від ста білі за ції ста те вої струк тури під 
впли вом умов існу ван ня в на прям ку за без пе чен ня 
гене тич ної різ но рід ності попу ля ції та ус піш ного 
від тво рен ня її в наступ них поко лін нях�
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М�М� Федорончук

И.Н. Даны лык1, Л.М. Бор суке вич2, С.В. Со снов ская1'

1 Инсти тут эко ло гии Кар пат НАН Ук раи ны, г� Львов
2 Бота ниче ский сад Львов ско го на цио наль ного уни вер сите-
та име ни Ива на Фран ко

УНИ КАЛЬ НАЯ ПОПУ ЛЯ ЦИЯ CAREX  DIOICA 
(CYPERACEAE) В ВЫСО КОГО РЬЕ СВИ ДОВ ЦА (УКРА-
ИН СКИЕ КАР ПАТЫ)

Сооб щает ся о на ход ке на Сви дов це (За кар пат ская об ласть) 
ново го для фло ры высо кого рья Укра ин ских Кар пат вида — 
Carex  dioica L� (Cyperaceae Juss�)� При веде ны ре зуль таты 

ис сле дова ния фито цено тиче ской при уро чен ности и попу-
ляци он ных осо бен ностей вида� Уста нов лено про израста-
ние C. dioica в ассо циа ции Caricetum nigrae Braun 1915 класса 
Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937� Кро ме осо-
бен ностей пространст вен ной и воз рас тной орга низа ции, 
уни каль ность попу ля ции C.  dioica за клю чает ся в ее поло-
вой струк туре� Она представ лена ис клю чи тель но муж ски ми 
осо бями, сви де тельст вую щими о наи выс шем про явле нии 
их адап та ции к экс тре маль ным (высо ко гор ным) усло виям 
сре ды оби та ния и ан тро по ген ным воз действи ям�

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Carex dioica, ред кий вид, но вое место-
нахо жде ние, цено ло гия, попу ля ция, охра на, Кар паты.

I.M. Danylyk1, L.M. Borsukevych2, S.V. Sosnovska1

1 Institute of Ecology of the Carpathians, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Lviv
2 Botanical Garden of Ivan Franko National University of Lviv 

A UNIQUE POPULATION OF CAREX DIOICA L� 
(CYPERACEAE) IN THE HIGHLAND OF THE SVYDOVETS 
RANGE (UKRAINIAN CARPATHIANS)

A new species for the flora of highlands of the Ukrainian 
Carpathians, Carex dioica L� (Cyperaceae Juss�), is reported 
from the Svydovets Range (Transcarpathian Region)� The 
phytocoenotic and population peculiarities of the species 
are presented� It was established that communities with 
C. dioica belong to Caricetum nigrae Braun 1915 association 
and Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937 class� 
The population is characterized by particular spatial, age 
and sexual structure and is represented exclusively by male 
(staminate) individuals� This reflects the highest level of 
adaptation to extreme (highland) environmental conditions and 
anthropogenic influence�

K e y   w o r d s: Carex dioica, rare species, new habitat, coenology, 
population, conservation, Carpathians.
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В умо вах урба нізо вано го сере дови ща дере ва зали-
шаю ться най більш ста біль ним і поши ре ним при-
род ним субстра том для мохо по діб них� Тому до-
слі джен ня епі фіт них мохо вих об рос тань у міс тах є 
важ ли вим як у фло ристич ному ас пек ті, адже вони 
ста нов лять знач ну час тину видо вого ба гатства 
міських брі оф лор, так і в еко ло гіч ному та созо ло-
гіч ному�

Хар ків ціка вий у цьо му пла ні як дру ге за чи сель-
ністю насе лен ня та чет вер те за пло щею міс то Укра-
їни, яке має по над 15 тис� га при род них і штуч них 
зеле них наса джень�

Ціле спря мова них до слі джень брі офло ри м� Хар-
кова досі не про води лося� Дея кі відо мості про 
видо вий склад мохо по діб них на тери торі ях, що 
нині опи нили ся в ме жах міс та, мож на знай ти в 
пра цях М�О� Алек сен ка (1916), О�В� Фомі на (1924) 
та М�Я� Каца (1924)� Фло ру і рос лин ність бріо фі-
тів Ліво бе реж ного лісосте пу, в тому чис лі око лиць 
Хар кова, до слі джу вала С�В� Га пон (1998, 2009)� 
Опуб ліко вані авто ром мате ріа ли щодо брі офло ри 
окре мих зеле них маси вів міс та (Бар су ков, 2008; 
Бар су ков, Яро цький, 2009) те пер уже пот ребу ють 
уточ нен ня й до пов нен ня�

Мате ріа ли та мето ди до слі джень

Для бріо ло гіч них до слі джень було ви бра но 91 ді-
лян ку, які роз ташо вані по рів няно рів но мір но 
по всій тери то рії міс та (вклю чаю чи селі теб ну та 
індустрі аль ну зони), а та кож міські ліси й лісо пар-
ки� На кожній ділянці обсте жува ли по 10 (на окре-
мих — 15—20) лис тя них де рев, неза леж но від виду 
форо фіту, з діа мет ром стов бура >20 см, які утво-
рюва ли лі нію до віль ного на прям ку� Стов бур дере-
ва обсте жува ли до висо ти 2 м, згід но з іс ную чими 

мето дика ми (Улич на та ін�, 1989), з вимі рю ван ням 
за галь ного про ек тив ного по крит тя мохо вих об-
рос тань і від бо ром їх ніх зраз ків� Про ек тив не по-
крит тя вимі рюва ли за допо мо гою сіт ки з клі тин-
ками 1 × 1 см й оці нюва ли в ба лах за та кою шка-
лою: до 1 % — 1 бал; 1—20 % — 2; 21—50 % — 3; 
51—100 % — 4� Для кож ної ділянки об чис люва лось 
усе ред нене за галь не по крит тя як се ред нє ариф ме-
тич не вели чин по крит тя (в ба лах) усіх обсте же них 
де рев на ній�

Зраз ки ви зна чали мето дом світ ло вої мік ро-
ско пії за клю чами, пода ними в укра їнській та ро-
сійській бріо ло гіч ній літе рату рі (Мель ни чук, 1970; 
Бачу рина, Партыка, 1979; Бачу рина, Мель ни чук, 
1987—2003; Игна тов, Игна това, 2003, 2004)� Спи-
сок так со нів скла дено за кла сифі каці єю, при йня-
тою у «Чек лісті мохо по діб них Укра їни» (Бой ко, 2008)�

Усьо го обсте жено 1030 де рев і ви зна чено 457 
зраз ків бріо фі тів� Скла даю чи спи ски ви дів епі фі-
тів, вра хову вали та кож мате ріа ли, зі бра ні авто ром у 
пар ках та лісо вих маси вах м� Хар кова за попе ред ні 
роки�

Ана ліз так соно міч ної та еко ло гіч ної струк тур 
епі фіт ної ком по нен ти брі офло ри та її по рів нян ня 
з інши ми міс тами вико нано за стан дарт ною схе-
мою� Всі об чис лен ня про води лись за допо мо гою 
без кош тов ної про гра ми ста тистич ного ана лізу 
«PAST»�

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

Усьо го в скла ді епі фіт них об рос тань вияв лено 39 
ви дів мохо по діб них (табл� 1)� Один вид, Myrinia 
pulvinata1, зна йде но в Укра їні впер ше (Бар су ков, 
Вір чен ко, 2012), ще два (Orthotrichum diaphanum та 
Homalia  trichomanoides) є нови ми для Хар ківської 
об лас ті�

1 Авторів таксонів подано в списку�

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Спорові рослини та гриби

О�О� БАРСУКОВ
Інститут ботаніки імені М�Г� Холодного НАН України

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

narak-zempo@yandex.ru

ЕПІФІТНІ МОХОПОДІБНІ м. ХАРКОВА

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  епіфітні мохоподібні, епіфітна компонента, урбанобріофлора, Харків

© О�О� БАРСУКОВ, 2014

mailto:narak-zempo@yandex.ru


215 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(2)

Таблиця 1. Видове різноманіття епіфітних мохоподібних м. Харкова

Вид, субстратна специфічність
Розміщення
форофітів

Трапляння
(%)

При основі
стовбура

На стовбурі

Печіночники

Lophocolea heterophylla (Schrad�) Dumort� f E * + —

Radula complanata (L�) Dumort� o E * + +

Мохи

Amblystegium juratzkanum Schimp� f D2 2,20 + —

A. serpens (Hedw�) Schimp� f A2 C4 D20 E14 46,15 + +

A. subtile (Hedw�) Schimp� f — * — +

Barbula unguiculata Hedw� f B1 C1 D6 9,89 + —

Brachytheciastrum velutinum
(Hedw�) Ignatov et Huttunen f

A1 D2 E6 9,89 + —

Brachythecium rutabulum
(Hedw�) Schimp� f

A1 D5 E3 9,89 + —

B. salebrosum (Web� et Mohr) Schimp� f A2 B1 C2 D9 E14 29,67 + +

Bryum argenteum Hedw� f C1 D1 2,20 + —

B. caespiticium Hedw� f A2 C1 D3 6,59 + —

B. capillare Hedw� f E1 1,10 + —

B. moravicum Podp� f C1 E1 2,20 + —

Callicladium haldanianum (Grev�) Crum f E5 5,49 + —

Calliergonella cuspidata (Hedw�) Loeske f E1 1,10 + —

Ceratodon purpureus (Hedw�) Brid� f A2 D6 8,79 + —

Dicranella heteromalla (Hedw�) Schimp� f E1 1,10 + —

Dicranum scoparium Hedw� f E1 1,10 + —

Homalia trichomanoides (Hedw�) Brid� o E * + +

Hygroamblystegium varium (Hedw�) Mönk� f B1 C2 D1 E4 8,79 + —

Hypnum cupressiforme Hedw� f C1 D8 E13 24,18 + +

H. pallescens (Hedw�) P� Beauv� f D2 E14 17,58 + +

Leptodictyum riparium (Hedw�) Warnst� f C1 E2 3,30 + —

Leskea polycarpa Hedw� f
A10 B4 C5 D22 

E10
56,04 + +

Leucodon sciuroides (Hedw�) Schwaerg� o E * — +

Myrinia pulvinata (Wahlenb�) Schimp� f D1 1,10 — +

Orthotrichum affine Schrad� ex Brid� o E * — +

O. diaphanum Schrad� ex Brid� o D2 5,49 — +

O. obtusifolium Brid� o B1 C1 D3 59,34 — +

O. pumilum Sw� o A10 B5 C5 D26 E8 14,29 + +

O. speciosum Nees f A1 C2 E7 D3 2,20 — +

Plagiomnium cuspidatum (Hedw�) T� Kop� f E2 1,10 + —

Plagiothecium laetum Schimp� f E1 20,88 + —

Platygyrium repens (Brid�) Schimp� f B1 C7 E11 1,10 + +

Pleurozium schreberi (Willd� ex Brid�) Mitt� f E1 5,49 + —

Pseudoleskeella nervosa (Brid�) Nyh� f E * + —

Pylaisia polyantha (Hedw�) Schimp� f A7 B3 C4 D22 E11 52,75 + +

Sciurohypnum oedipodium (Mitt�) Ignatov et Huttunen f D1 E3 4,40 + —

Syntrichia ruralis (Hedw�) Web� et Mohr f D * + —

П р и м і т к и: o — облігатні епіфіти, f — факультативні епіфіти;
типи місцезростань: A — дерева на вулицях або поблизу доріг, B — у дворах житлових будинків, C — захисні насадження в 
індустріальній зоні, D — парки та сквери, E — ліси та лісопарки, цифрами позначена кількість ділянок;
* — вид, не зафіксований на жодній із ділянок, але відомий з більш ранніх зборів�
Трапляння розраховувалось як відсоток ділянок, на яких виявлено вид�
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Так соно міч ну струк туру епі фіт ної ком по-
нен ти брі офло ри ста нов лять 17 ро дин і 28 ро-
дів, отже, се ред ня кіль кість ви дів у роди ні до-
рів нює 2,29, у роді — 1,36� Про від ними роди-
нами є Amblystegiaceae, Orthotrichaceae, Hypnaceae, 
Brachytheciaceae, Bryaceae (61,54 % видо вого різ-
нома ніт тя)� 9 ро дин та 23 роди представ лені в епі-
фіт них об рос тан нях од ним ви дом�

Облі гат них епі фі тів налі чує ться всьо го 7 ви дів 
(17,95 %)� Як ву зько спе ціа лізо вані, вони за зви чай 
чут ливі ші до ан тро по ген ного впли ву� Пока зо вим є 
те, що п’ять із семи вияв ле них ви дів представ лені 
по оди ноки ми зна хід ками в лі сах на око ли цях міс-
та, і лише O. orthotrihum pumilum роз по всю дже ний 
всю ди� Слід за зна чити, що за дани ми С�В� Га пон 
(2009), для міст укра їнсь кого Лісосте пу облі гат-
ними є 15 з 34 ви дів епі фі тів (44,12 %), а, на прик-
лад, для Моск ви (Слу ка, 1996) їхня част ка ста но-
вить 37,93 % (22 з 58)� Таку спе цифі ку Хар кова 
лише почасти мож на пояс нити клі ма тич ними від-
мін ностя ми (біль шою кон ти нен таль ністю), тому 
це яви ще пот ре бує ґрун тов ні ших еко ло гіч них до-
слі джень�

Біль ше поло вини ви дів нале жать до так зва них 
око рен ко вих епі фі тів, роз ви ток яких на стов бурі 
лімі тує ться під нят тям воло ги від ґрун ту та висо-
тою сні гово го по кри ву взим ку� Відо мо, що в умо-
вах диг ре сив них змін при род них наса джень до 
гру пи око рен ко вих епі фі тів пот рап ля ють види, 
для яких епі фіт ний спо сіб жит тя в при роді зов-
сім не ха рак тер ний: зок рема такі гело фіти, як 
Drepanocladus  aduncus (Мам чур, 2010), і на віть 
сфаг ни (Слу ка, 1996)� Ми за фік сува ли еко ло гіч ну 
си туа цію, коли при осно ві стов бу рів на знач ному 
від да лен ні від во дойм тра пля лися Leptodictyum 
riparium і Calliergonella cuspidata� Об рос тан ня ос нов 
стов бу рів де рев спос тері гало ся в най менш транс-
фор мова них наса джен нях — лі сах та лісо пар ках, 
і там у них домі ну ють типо ві немо раль ні види: 
Hypnum pallescens, Platygyrium repens, рід ше — Bryum 
moravicum та Plagiomnium cuspidatum, що пере хо дять 
з ґрун ту� В селі теб ній час тині їх ньо му роз ви тку 
пере шко джа ють ущіль нен ня ґрун ту та від сут ність 
підстил ки, яка утри мува ла б воло гу, від кри тість ос-
нов стов бу рів до со няч ного ос віт лен ня та їх фар бу-
ван ня вап ном� У та ких умо вах по стов буру зрід ка 
під німа ють ся на кіль ка сан ти мет рів види-убі квісти 
Ceratodon purpureus та Bryum argenteum�

Од ним із не пря мих впли вів урба ніза ції на епі-
фіт ні мохо по діб ні є замі на або ри ген них ви дів денд-
роф лори ін тро ду цен тами� До обсте же них де рев 
увійш ли най поши рені ші в наса джен нях Хар кова 
ін тро ду цен ти: Robinia  pseudoacacia, Acer  negundo, 
A. saccharinum, Aesculus hippocastanum, Juglans regia� 
Пер ші два є інва зив ними й ак тив но про ника ють 
у при род ні наса джен ня, тоді як роз по всю джен ня 
реш ти обме жує ться селі теб ною час ти ною� Зав-
дяки широ кому роз по всю джен ню R.  pseudoacacia 
та A.  negundo за різ нома ніт тям епі фіт них мохо по-
діб них мало пос тупа ють ся або ри ген ним ви дам де-
рев (табл� 2)� Нато мість A. hippocastanum та J. regia 
є мало при дат ними для роз ви тку бріо фі тів, що обу-
мов лено власти востя ми кори: у J.  regia вона гла-
день ка і пога но утри мує воло гу, а в A. hippocastanum 
її лус ки лег ко від пада ють�

Ана лізу вати роз по всю джен ня епі фіт них мохо-
по діб них у міс ті мож на при найм ні з двох пози цій:
• видо ве різ нома ніт тя епі фіт них мохо вих об рос-

тань та їхня по туж ність, мі рою якої ми про по-
нує мо вва жати усе ред нене за галь не по крит тя;

• час тота тра п лян ня кож ного виду�

Вид
Обстеже-
но дерев

Обростан-
ня (%)

Кількість 
видів 

бріофітів

Покриття
(в балах)

4 3 2 1

Quercus robur 89 69 (77,53) 19 2 18 13 36

Alnus glutinosa 28 18 (64,29) 10 — — 8 10

Fraxinus 
excelsior

60 35 (58,33) 11 1 3 18 13

Acer campestre 13 7 (53,85) 6 — — 2 5

Robinia 
pseudoacacia

44 18 (40,91) 11 — 3 5 10

Ulmus laevis 69 27 (39,13) 13 — — 11 16

Populus alba 147 57 (38,78) 13 2 4 21 30

Acer negundo 64 24 (37,50) 11 1 6 11 6

Acer 
platanoides

254 76 (29,92) 17 1 3 36 36

Betula pendula 64 19 (29,69) 14 — — 2 17

Tilia cordata 91 14 (15,38) 10 — 1 4 9

Salix sp. 32 4 (12,50) 5 — — 1 3

Acer 
sacharinum

25 3 (12,00) 2 — — — 3

Aesculus 
hippocastanum

38 — — — — — —

Juglans regia 12 — — — — — —

Таблиця  2. Розподіл епіфітних мохових обростань за видами 
форофітів
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Усе ред нене за галь не про ек тив не по крит тя епі-
фіт них мохо вих об рос тань і їх видо ве ба гатство 
дос тат ньо доб ре коре лю ють: кое фіці єнт коре ля-
ції Спір мена, роз рахо ва ний для 66 діля нок, де за-
фік сова ні об рос тан ня, до рів нює 0,71� При цьо му 
висо кі зна чен ня за галь ного про ек тив ного по крит-
тя за без печу ють ся неве ли кою кіль кістю ви дів — 
дво ма—трьо ма най більш звич ними для дано го 
типу наса джень� Од нак їх ряс ний роз ви ток вка зує, 
що умо ви міс цез ростан ня (ре жим зво ло жен ня та 
ін�) є спри ятли вими і для ви баг ливі ших ви дів�

Біль ше чвер ті до слі дже них діля нок вза галі по-
збав лені епі фіт них мохо вих об рос тань (табл� 3)� 
Біль шість із них при па дає на селі теб ну час тину 
міс та — вули ці та жит лові квар тали� Не спо діва ним 
вия вило ся те, що «по туж ність» і видо ве ба гатство 
об рос тань є най ниж чими, а част ка «по рож ніх» 
діля нок — най ви щою у дво рах жит ло вих бу дин ків 
спаль них мік рора йо нів� Адже на вули цях на епі фіт-
ні бріо фіти ін тен сив но впли ва ють такі нега тив ні 
чин ники, як за бруд нен ня по віт ря газо вими вики-
дами транс пор ту, висо ка запи ле ність, тем пера тур ні 
стре си, нато мість умо ви все реди ні жит ло вих квар-
та лів, від діле них від вули ці бага топо вер хови ми бу-
дин ками, знач но «ком форт ніші» для мо хів�

На нашу дум ку, це мож на пояс нити кіль кома 
при чина ми� За ін тен сив ної забу дови 60-х — 
80-х рр� мину лого сто літ тя вод но час на вели ких 
пло щах рос лин ність зни щува лася, а наса дже ні 
зго дом дере ва опи ни лись в ізо ля ції від імо вір них 
дже рел зане сен ня діас пор мо хів� Ви сот на забу дова, 
оче вид но, є ефек тив ним бар’єром для тако го зане-
сен ня і, що важ ливі ше, ство рює ефект «віт ро вої 
тіні» в за кри тих дво рах, пере шко джаю чи пере не-
сен ню діас пор від одно го дере ва до іншо го�

Ана ліз час тоти тра п лян ня мохо по діб них у міс-
ті дає змо гу виді лити гру пи ви дів за їх ньою толе-
рант ністю до урба ніза ції (Мам чур, 2004)� Для цьо-
го, крім ви зна чен ня за галь ної час тоти тра п лян ня, 
про веде но кластер ний ана ліз ви дів за час тота ми 
тра п лян ня по кож ному з ти пів міс цез ростань� За 
його ре зуль тата ми (рис� 1), види утво рю ють два 
вели кі класте ри: до пер шого входять ві сім ви дів із 
най біль шими час тота ми тра п лян ня, до дру гого — 
всі інші� Пер ший кластер, у свою чер гу, поді ляє-
ться на дві рів ні гру пи� Одна з них об’єднує види, 
що ха рак тери зую ться ста біль но висо кою час то тою 
тра п лян ня в селі теб ній час тині міс та, тоб то мо-
жуть вва жати ся екст ре маль ними урба нофі лами� 
Це Leskea polycarpa, Pylaisia polyantha, Orthotrichum 
pumilum та Amblystegium  serpens� Дру гу гру пу фор-
му ють види, які май же не тра п ляю ться в умо вах 
міської забу дови, але посі да ють знач не міс це в лі сах 
та лісо пар ках на око ли цях міс та: Platygyrium repens, 
Hypnum pallescens, H. cupressiforme та Brachythecium 
salebrosum� Ці види є най масо віши ми немо раль-
ними моха ми в ре гіо ні і дово лі толе рант ні до ан-
тро по ген ного на ван та жен ня� Отже, їх мож на оха-
рак тери зува ти як по мір но ур бано фоб ні�

Ін тер пре тува ти дру гий кластер наба гато склад-
ніше� У ньо му вия вили ся до сить різ ні за еко ло-
гіч ними особ ливостя ми і стій кістю до урба ніза ції 
види, що ма ють ни зький сту пінь тра п лян ня� При-
чини їх не час того тра п лян ня в епі фіт них угру по-
ван нях мо жуть бути різ ними:
• вид зага лом зрідка фік су ють у ре гіо ні (Myrinia 

pulvinata, Orthotrichum diaphanum);
• вид за зви чай роз вива єть ся на ін ших субстра-

тах, при цьо му може бути дуже роз по всю-
дже ним (Bryum  argenteum, B.  caespiticium, 
Ceratodon  purpureus; Syntrichia  ruralis, 
Plagiomnium cuspidatum, Sciurohypnum oedipodium, 
Brachythecium rutabulum та ін�);

• вид уни кає впли ву урба ніза ції, тоб то є урба-
но фоб ним (Pseudoleskeella  nervosa, Leucodon 
sciuroides, Homalia trichomanoides);

• мож лива ком біна ція цих при чин: якщо вид є 
рід кіс ним че рез враз ли вість до ан тро по ген ного 
на ван та жен ня, то він та кож буде й урба но фоб-
ним�
Ко рект не по рів нян ня міських брі оф лор є не-

простим зав дан ням че рез неод нако ву пов ноту літе-
ра тур них да них по різ них міс тах, що обу мов лено 

Таблиця  3. Видове багатство епіфітних мохових обростань у 
типах місцезростань в умовах урбанізованого середовища 

Тип
місцезростання

Кількість точок Видове багатство:
(всього / max. на 

ділянці)всього обростання (%)

A 22 11 (50) 12 / 5

B 16 5 (31,25) 9 / 5

C 6 5 (93,35) 13 / 9

D 30 28 (93,33) 22 / 10

E 17 17 (100) 31 / 15

Разом 91 66 (72,53) 39 / 15
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Рис� 1� Дендрограма частоти трапляння епіфітних мохоподібних у м� Харкові (за методом Уорда)

Fig� 1� Dendrogram of frequency of epiphytic bryophyte occurrence in Kharkiv City (by Ward’s method)
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різ ною ме тою до слі джень та під хода ми до їх вико-
нан ня� Видо ве різ нома ніт тя, вияв лене біо інди ка-
цій ними до слі джен нями, воче видь буде мен шим, 
ніж у ході ціле спря мова них фло ристич них; а міс-
та, де вив чена тіль ки селі теб на час тина, важ ко по-
рів нюва ти з таки ми, для яких спи сок наво дить ся 
ра зом з око лиця ми, при чому «око лиці», за леж но 
від трак ту ван ня, простя гаю ться на 10—30 км поза 
адмі ніст ра тив ною ме жею міс та (Попо ва, 1998)� Все 
це уск лад нює ви зна чен ня спе ци фіч них рис бріо-
флор урба нізо ва них тери то рій на тлі зо наль них 
від мін ностей при род них брі оф лор�

Для по рів няль ного ана лізу ми взя ли такі доб ре 
до слі дже ні в бріо ло гіч ному пла ні міс та, як Львів 
(Мам чур, 2004, 2010), Київ (Ізо това, Пар тика, 1988; 
Вір чен ко, 1990, 2006; Ди мит рова, 2009), Орел, 
Курськ, Ли пецьк, Воро неж, Тула (Попо ва, 1998), 
Моск ва (Слу ка, 1996), Іжевськ (Руб цова, 2004) та 
Перм (Без го дов, 2000)�

Мате ріа ли Н�М� Попо вої (1998) і Г�В� Руб цо вої 
(2004) від різ няю ться висо кою пов но тою та по діб-
ністю під хо дів, од нак, на жаль, авто ри не наво дять 
ін фор ма цію щодо тра п лян ня й ак тив ності ви дів на 
окре мих ти пах субстра тів� Тому спи ски епі фіт них 
бріо ком по нент ми фор мува ли при близ но, вно сячи 
до них всі види, що роз гля даю ться як епі фіти� Це 
пев ною мі рою при зве ло до пере біль шен ня ре аль-

ного видо вого різ нома ніт тя епі фіт них ком по нент 
по кож ному з міст і їх ньої фло ристич ної по діб ності 
між со бою� Так, у Хар кові 6 ви дів мо хів (8,7 % бріо-
фло ри), що є по тен цій ними фа куль та тив ними епі-
фіта ми, на дере вах не тра пля лися� Од нак, на нашу 
дум ку, така по хиб ка не зава жає з’ясувати за галь ні 
тен ден ції� Дані щодо Пер мі обме жую ться моха-
ми, тоді як в зоні міша них лі сів слід очі кува ти на 
до сить знач не різ нома ніт тя печі ноч ни ків� Дово лі 
су пер ечли ві та кож дані по Киє ву: для селі теб ної 
час тини Л�В� Ди мит рова наво дить 20 ви дів епі фі-
тів, тоді як зве де ний спи сок брі офло ри по лісо пар-
ко вій зоні налі чує 250 ви дів (Вір чен ко, 2006); отже, 
ми ви бра ли 33 види, для яких точ но вка зане міс-
це зна хо джен ня в ме жах міс та (кіль кість, воче видь, 
знач но пос тупа єть ся ре аль ній)�

Видо ве ба гатство епі фіт них мохо по діб них у по-
рів нюва них міс тах коли ває ться в ме жах 30—58 
(табл� 4), се ред нє зна чен ня ста но вить 43,3� Зі 
зростан ням видо вого різ нома ніт тя міських бріо-
ф лор част ка епі фі тів у них зни жує ться� Для Хар-
кова вона є най біль шою се ред по рів нюва них міст� 
Почасти це на слі док не дос тат ньої вив ченості ін-
ших субстрат них груп бріо фі тів, почасти — збід-
нен ня брі офло ри (з ча сів до слі джень М�О� Алек-
сен ка в най ближ чих око ли цях Хар кова зник ли, 
на прик лад, сфаг нові боло та і вза галі осе ред ки різ-
нома ніт тя мо хів-гело фі тів)�

Су мар на кіль кість ви дів, що тра п ляю ться в 
епі фіт них об рос тан нях на тери то рії по рів нюва-
них міст, ся гає 101, з них 24 вияв ля ють висо ку 
констант ність (наяв ні у 8—10 міс тах)� Од нак це не 
озна чає, що всі вони є урба но філь ними: сту пінь 
їх ньої участі в об рос тан нях може силь но від різ-
няти ся� По рів няв ши дані про час тоту тра п лян ня 
або ак тив ність 8 констант них ви дів, мож на поба-
чити, що поши рени ми (ак тив ними) в міс тах є 
Brachythecium  salebrosum, Leskea  polycarpa, Pylaisia 
polyantha, по мір но ак тив ні Orthotrichum  speciosum, 
Platygyrium repens та Amblystegium serpens, а A. subtile 
та Pseudoleskeella nervosa — най менш ак тив ні (рід-
кіс ні)� Вод но час та кий, без у мов но, урба но філь ний 
у ме жах Укра їни вид, як Orthotrichum  pumilum, що 
ха рак тери зує ться най біль шими час то тою тра п лян-
ня та по крит тям се ред епі фіт них мо хів у Хар кові 
та Киє ві, в міс тах Се ред ньо руської висо чини, за 
дани ми Н�М� Попо вої (1998), є по мір но ак тив ним 
(Попо ва, 1998), а далі на пів ніч випа дає з урба но-
бріоф лор�

Таблиця  4. Видове багатство бріофлор і їхніх епіфітних 
компонент у деяких великих містах України та європейської 
Росії

Місто

Видове багатство 
бріофітів Територія, 

км2

Густота 
населення, 

тис./км2Загальне
Епіфіти 

(%)

Харків 69 39 (56,5) 350 4062

Львів — 43 192,01 4176

Київ — 33 839 3325

Курськ* 90 40 (44,4) 188,75 2558

Орел* 96 44 (45,8) 127,8 2489

Липецьк* 81 35 (43,2) 320 1591

Воронеж* 125 47 (37,6) 596,51 1683

Тула* 128 49 (38,3) 145,8 3217

Москва** 143 58 (40,6) 2511 4780

Іжевськ* 182 58 (31,9) 315,15 2008

Перм*** 150 30 (20) 799,68 1268

П р и м і т к и: * — списки епіфітів приблизні; ** — автор 
наводить лише цифри без списку видів; *** — відсутні дані 
щодо печіночників�
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По рів нян ня епі фіт них ком по нент міських брі о-
ф лор за кое фіці єн том Сьо рен сена—Чека новсько го 
зако но мір но вияв ляє най біль шу по діб ність Хар-
кова до ін ших міст Се ред ньо руської висо чини 
(рис� 2), на сам пе ред гео гра фіч но най ближ чих — 
Курська, Воро нежа, Липе цька та Орла, які теж 
роз ташо вані в лісосте по вій зоні� Та кож ха рак тер-
но, що Хар ків, зна ходя чись у ре гіо ні з най більш 
кон ти нен таль ним для Укра їни клі ма том, вияв ляє 
біль шу по діб ність епі фіт ної ком по нен ти брі офло-
ри з міс тами, які ле жать на пів ніч і схід від ньо го (в 
на прям ку збіль шен ня кон ти нен таль ності), ніж на 
за хід� Так, на прик лад, Тула та Київ май же одна ково 
від дале ні від Хар кова, обид ва міс та роз ташо вані на 
межі зон лісосте пу та широ ко лис тя них лі сів� Епі-
фіт на ком по нен та брі офло ри Іжевська, від дале-
ного на пів ніч ний схід на 1,3 тис� км від Хар кова 
і роз ташо вано го в зоні міша них лі сів, знач но по-
діб ніша до хар ківської, ніж до львівської (880 км на 
за хід, зона широ ко лис тя них лі сів)�

Зо наль ні від мін ності міських брі оф лор вияв-
ляю ться та кож у скла ді про від них ро дин� Фак-
тич но, лише Amblystegiaceae та Brachytheciaceae 
ста біль но наяв ні се ред домі ную чих ро дин у скла-
ді епі фіт них ком по нент по рів нюва них урба но-
бріоф лор� Така їхня пози ція, оче вид но, пов’язана 
з широ кою субстрат ною спе ци фіч ністю бага тьох 

Рис� 2� Подібність епіфітних компонент бріофлори Харкова, 
деяких міст України та європейської Росії за коефіцієнтом 
Сьоренсена—Чекановського
* тільки для мохів

Fig� 2� Similarity of epiphytic components of the bryoflora of 
Kharkiv and some cities of Ukraine and European Russia by 
Sørensen—Czekanovsky’s coefficient
* for mosses only

Таблиця  5. Результати кореляційного аналізу таксономічних спектрів урбанобріофлор та їхніх епіфітних компонент за 
коефіцієнтом Спірмена

РОДИННІ СПЕКТРИ

Міста Харків Курськ Орел Липецьк Воронеж Тула Іжевськ

Харків 0,815711 0,738271 0,798242 0,805024 0,765196 0,712057

Курськ 0,736911 0,889303 0,899333 0,922194 0,906025 0,758728

Орел 0,760884 0,792108 0,876578 0,755029 0,787635 0,787739

Липецьк 0,675314 0,908980 0,737945 0,845292 0,754976 0,697809

Воронеж 0,722354 0,847493 0,768910 0,750953 0,927217 0,648426

Тула 0,674672 0,884405 0,721089 0,795163 0,892520 0,743323

Іжевськ 0,544356 0,682050 0,635049 0,715567 0,642405 0,661699

РОДОВІ СПЕКТРИ

Міста Харків Курськ Орел Липецьк Воронеж Тула Іжевськ

Харків 0,635077 0,492201 0,696900 0,652055 0,543814 0,322125

Курськ 0,627601 0,851746 0,853323 0,911351 0,875277 0,651046

Орел 0,593032 0,631425 0,775276 0,697452 0,757854 0,745064

Липецьк 0,627479 0,809821 0,595637 0,824965 0,761198 0,616709

Воронеж 0,622492 0,736188 0,644341 0,645648 0,911235 0,540435

Тула 0,539669 0,768285 0,613514 0,637993 0,776453 0,614224

Іжевськ 0,387487 0,485329 0,444529 0,499246 0,472075 0,466178

П р и м і т к и: у правій верхній половині наведені значення коефіцієнтів кореляції для епіфітної компоненти, у лівій нижній 
(курсивом) — для бріофлор загалом�
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най поши рені ших представ ни ків� У міру про су-
ван ня в на прям ку на пів ніч ний схід у скла ді епі-
фіт них об рос тань з’являється знач на кіль кість 
ви дів роди ни Dicranaceae, тоді як участь роди ни 
Orthotrichaceae, представ ники якої є типо вими епі-
фіта ми, змен шує ться з семи ви дів у Льво ві до двох у 
Тулі, Іжевську та Пер мі, отож, вона випа дає з чис ла 
про від них�

Але зага лом зо наль ні від мін ності у так соно міч-
ній струк турі епі фіт них ком по нент про яв ляю ться 
мен шою мі рою, ніж урба ноб ріоф лор у ціло му� Про 
це свід чать ре зуль тати коре ля цій ного ана лізу родо-
вих та ро дин них спек трів (табл� 5)�

Ви снов ки

У скла ді епі фіт них мохо вих об рос тань на тери то-
рії м� Хар кова тра п ляю ться 39 ви дів бріо фі тів, що 
ста но вить 56,5 % брі офло ри міс та� Та ким чи ном, 
за кіль кістю ви дів епі фіт них мохо по діб них Хар ків 
бли зький до се ред ньо го зна чен ня для вели ких міст 
Укра їни та євро пейської Ро сії (43,3), а за від нос ною 
част кою у брі офло рі знач но їх пере ва жає� Це обу-
мов лено част ково не дос тат нім рів нем до слі джен-
ня брі офло ри Хар кова, част ково — об’єктивною її 
бід ністю�

Се ред най поши рені ших у наса джен нях м� Хар-
кова ви дів-ін тро ду цен тів два — Robinia pseudoacacia 
та Acer  negundo — мало пос тупа ють ся за видо вим 
різ нома ніт тям та по туж ністю епі фіт них мохо-
вих об рос тань або ри ген ним ви дам де рев, тоді як 
на Aesculus hippocastanum та Juglans regia епі фіт них 
бріо фі тів не за фік сова но�

У селі теб ній час тині міс та най мен ше видо ве різ-
нома ніт тя та за галь не по крит тя епі фіт них мохо вих 
об рос тань (до пов ної від сут ності) спос тері гає ться 
все реди ні жит ло вих квар та лів, ос кіль ки ви сот-
на забу дова зава дить поши рен ню діас пор бріо-
фі тів� Тут пере ва жає гру па екст ре маль но урба но-
філь них ви дів: Leskea  polycarpa, Pylaisia  polyantha, 
Orthotrichum pumilum, Amblystegium serpens; тоді як у 
лі сах та лісо пар ках — по мір но ур бано фоб ні немо-
раль ні види: Hypnum  pallescens, H.  cupressiforme, 
Platygyrium  repens, Brachythecium  salebrosum� Реш та 
ви дів тра пля єть ся спо ра дич но або зде біль шого на 
ін ших субстра тах�

По рів няль ний ана ліз епі фіт них ком по нент бріо-
фло ри дея ких міст Укра їни та євро пейської Ро сії 
пока зав, що за видо вим скла дом і так соно міч ною 
струк ту рою вони вияв ля ють знач но мен ші зо наль-
ні від мін ності, ніж брі офло ри зага лом�
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ЭПИФИТНЫЕ МОХООБРАЗНЫЕ г� ХАРЬКОВА

В эпифитных моховых обрастаниях в пределах городской 
черты Харькова выявлено 39 видов бриофитов, проведён 
структурный анализ эпифитной компоненты бриофлоры 
и анализ частоты встречаемости, на основании которого 
выделены группы урбанофильных и умеренно урбано-
фобных видов� Сравнение таксономической структуры 

эпифитной компоненты бриофлор городов Украины и 
европейской части России показывает, что зональные 
различия в ней выражены меньше, чем в бриофлоре в целом�

К л ю ч е в ы е  с л о в а: эпифитные мохообразные, эпифитная 
компонента, урбанобриофлора, Харьков.

O.O. Barsukov
M�G� Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

EPIPHYTIC BRYOPHYTES OF KHARKIV CITY

In the epiphytic bryophyte overgrowths in Kharkiv city, 39 species 
of bryophytes have been found� The groups of urbanophilic 
and moderate urbanophobic species were revealed by structural 
analysis of the epiphytic component of the bryoflora and analysis 
of the frequency of occurrence� The comparison of taxonomic 
structure of the epiphytic component of the bryoflora in the 
cities of Ukraine and European Russia demonstrated less zonal 
differences than in the bryoflora in general�

K e y  w o r d s:  epiphytic bryophytes, urban bryoflora, Kharkiv.

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»
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Abstract
Morphology of the horseshoe spot (HHS) with the cav-
ity has been investigated in details in several species of 
Planothidium Round et Bukht� that carry out an at-
tached mode of life On the base of photomicrographs 
obtained with light and scanning electron microscopy, 
the model of the HSS longitudinal section was designed 
and light rays tracing through it has been implemented� 
It has been shown that HHS is an optical system that 
may diffuse or focus light, depending on the refractive 
index of the matter inside the cavity� For the first time 
HHS functions are revealed in a living diatom organ-
ism: diffusion of light over the chloroplast side turned to 
the substrate� The vertical part of inner convexity gener-
ates on the attached valve the heating arc that provides a 
diatom cell with additional heating energy� Thus, a new 
mechanism of light utilization was detected in the dia-
tom species widely distributed in benthic ecosystems� A 
new term, lensoid, and terminology for its morphologi-
cal description are proposed�

Introduction
Diatoms, unicellular algae, are among major compo-
nents of aquatic ecosystems� They accumulate 20—25 % 
of the world net primary production (Treguer et al�, 1995) 
and play a significant role in biogeochemical processes 
(Vernadskiy, 1923; Streett-Perrott et al�, 2008)� The sili-
ceous frustule covering a diatom cell greatly contributed 
to evolutional success of the diatoms; however, its func-
tions are still poorly investigated (Bukhtiyarova, 2009).

Studies of the diatom frustule (DF) interaction with 
light have revealed various physical effects� Experiments 
with freshwater Melosira variance C� Agardh and marine 
Coscinodiscus wailesii Gran et Angst have shown that DF 
plays the role of an optical filter that absorbs light mainly 
in the blue wavelength region (Yamanaka et al�, 2008), 
transmitting approximately 80 % for red, 30 % for green, 
and 20 % for blue light diapasons (Noyes, 2008)� It has 
been found that regular geometry of pores on DF of 

C. wailesii acts as a lensless optical system to focus incom-
ing light into a spot of a few microns, which dimension 
and spectral properties are strongly wavelength-depend-
ent (De Stefano et al�, 2007; De Tommasi et al�, 2010)� 
Pore arrangement on DF of Coscinodiscus granii Gough 
has properties of a photonic crystal (Fuhrmann et al�, 2004)�

Many species of the genus Planothidium  Round et 
Bukht� have on their frustule a conspicuous semicircu-
lar structure that in light microscope (LM) resembles 
a horseshoe (Fig� 1, b) and is called the horseshoe  spot 
(HSS)� Morphological variability of HSS was observed 
using scanning electron microscopy (SEM) (Round, 
Bukhtiyarova, 1996; Maidana, 2000; Van de Vijer et al�, 
2003; Potapova, 2010, and others); however, its functions 
were unknown (Morales, 2006)� Our study was performed 
on HSS with the cavity inside the frustule� Available data 
on its morphology have suggested that it consists of natu-
ral lens-like elements (LLE)� The aim of the present study 
was to test our hypothesis about HHS optical nature and to 
define its functions in a living diatom organism�

Objects and Methods
Diatom samples were collected from submerged in water 
higher aquatic plants in the Dnipro (Dnieper) River and 
in the Holosiivsky Pond (Kiev, Ukraine) and processed 
using standard methods (Topachevsky, Oksiyuk, 1960)� 
Photomicrographs were recorded from a Zeiss Primo Star 
light microscope with T100 Science Lab 10 MP digital 
camera, and with a scanning electron microscope JEOL 
JSM-6060 LA� The horseshoe spot planar optical model 
was designed on the basis of LM and SEM micrographs 
of Planothidium species� It corresponds to the longitudi-
nal section via the HSS centre and consists of four lenses� 
Dimensions and radii of the lenses were calculated from 
the micrograph of Planothidium frequentissimum (Lange-
Bert�) Lange-Bert� (Potapova, 2010) using CorelDRAW 
vector editor� The light rays tracing model generated with 
OptoCad computer program (Schilling) on condition 
that water was inside of and around HSS� The obtained 
image was combined with scheme drawing of the longi-
tudinal section via living Planothidium species attached 
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to the substrate� Refractive indexes (RI) used in calcula-
tions: diatom silicon — 1�48, cell cytoplasm — 1�34, li-
pids — 1�47 (Aas, 1996), cell membrane — 1�50 (Meyer, 
1979), mix of gases — 1�00, and fresh water — 1�33�

Results and Discussion 
A significant character of Planothidium species is frustule 
heterovalvity – different morphology of both valves in the 
same frustule (Bukhtiyarova, 2006)� In particularly, the 
raphe valve (RV) has the raphe, two long through slits, 
lacking in a rapheless valve (RLV)� The horseshoe spot 
is always disposed on RLV along the transapical axis and 
displaced asymmetrically to one valve side (Fig� 1, b—f)�

Observations of HSS with SEM have revealed that in 
some species a second convexity on inner RLV surface 
is adjoined to the outer one, and they form a cavity with 
a lateral port (CP) (Fig� 1, d, f, CP pair of opposite ar-
rows)� Both HSS convexities are smooth, without any 
kind of perforations, and consist of homogenous silica� 
Morphology of HSS corresponds to an optical system 
formed by its inner (Fig� 2, ISL — inner siliceous lens) 
and outer (Fig� 2, OSL — outer siliceous lens) siliceous 
convexities, a lens-shaped cavity between them (Fig� 2, 
CL — cavity lens) on RLV and the convex imperforated 
part of RV under HSS (Fig� 2, a, RVSL — siliceous lens 
on raphe valve)�

Fig� 1� Horseshoe spot (HSS) on the rapheless 
valve of  Planothidium  species.  P.  lanceolatum, 
raphe (a) and rapheless (b) valves of the same 
frustule; Planothidium sp�, view from the lateral 
frustule side (c); Planothidium sp� 1, inside valve 
surface (d); Planothidium sp� 2, outside (e) and 
inside valve surface (f)� FL, flange, arrow; CP, 
cavity port, pair of opposite arrows. Scale bars: 
a—c = 5 µm, LM; d—f = 2 µm, SEM

Fig� 2� Light rays tracing via an optical model of a horseshoe spot (HSS) in Planothidium species� Influence of different filling matters 
in the cavity between siliceous convexities on the light rays tracing: cytoplasm slightly diffuses (a), gas mix strongly diffuses (b), lipids 
focuse (c) light rays� Focusing of light rays that pass via vertical parts of HSS (d); the same rays tracing via frustule by HSS (d, dotted 
lines)� RV, raphe valve; RLV, rapheless valve; OSL, outer siliceous lens; ISL, inner siliceous lens; CL, lens-shaped cavity; RVSL, raphe 
valve siliceous lens; HA, heating arc; CP, cavity port

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f %d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0&translation=lateral face&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f %d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0&translation=lateral face&srcLang=ru&destLang=en
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The light tracing via HSS virtual model has shown 
that at different conditions such optical system may 
diffuse or focus sunlight (Fig� 2)� These processes are 
determined by refractive index of filling matter (fm) in 
the cavity between inner and outer siliceous convexi-
ties (Fig� 2, a)� Сell cytoplasm, produced by cell lipids 
or mix of carbonic gas with oxygen, potentially can be 
present inside the cavity; therefore the light rays trac-
ing through these matters was tested on HSS model� 
The matter with interfacial RI

fm
=1�40 does not change 

the light rays trajectory� Filling matter with lower RI
fm

 
diffuses light (Fig� 2, b), with higher RI

fm
 value — fo-

cuses light (Fig� 2, c)� Intensity of diffusion also de-
pends on the RI

fm
 value: the lower is the RI

fm
 value, the 

more intense diffusion (Fig� 2, a, b)� After proceeding 
through the vertical parts of ISL, the light is focused on 
RV (Fig� 2, d) that is additional evidence of HSS opti-
cal properties� The light rays that avoid HSS and pass 
via imperforated frustule parts do not decline from the 
initial trajectory (Fig� 2, d, dotted rays)� Thus, it was 
confirmed that HSS is an optical system with lens-like 
elements�

Illumination of a chloroplast� Further, we have tried 
to elucidate LLE functions in a diatom unicellular or-
ganism� Species of Planothidium often dominate in at-
tached benthic assemblages (Wojtal, 2013)� They can be 
attached to various solid substrates: macroalgae, higher 
plants, stones and sand, reinforced constructions, plastic 
etc� The raphe valve is always attached to substrate and 
the rapheless valve is turned towards the light source�

In a living diatom, the chloroplast is tightly pressed 
to RLV around LLE; however, it does not overlay them 
(Fig� 3, a)� The flanges on ISL free edge (Fig� 1, d, f, 
FL, arrow) together with the lateral frustule side prevent 
cytoplasm from entering inside the cavity between two 
siliceous lenses� It is therefore most likely that the fill-
ing matter inside the cavity is carbonic gas (CO

2
) and 

oxygen (O
2
)� The most verisimilar light rays tracing via 

LLE corresponds to Fig� 2, b, that means that LLE dis-
perse light in living Planothidium cells� This pattern of 
light rays tracing via LLE is combined with a scheme 
drawing of an apical section via whole diatom cell with 
protoplast (Fig� 3, c)� The light rays, passed through 
LLE, reflect from RV, attached to the opaque substrate, 
and turned to substrate chloroplast side accepts reflect-
ed light (Fig� 3, c)� Our model has allowed to detect 
the evolution trend of frustule development towards 
improvement of chloroplast illumination� However, we 
understand that real light transmission via LLE is much 
more complex because areola areas (Fig� 3, b, Ar) re-

flect light in other manner than the costae (Fig� 3, b, 
Cs) and smooth imperforated RV parts� Cell membrane 
(Fig� 3, b, CM), adjacent to the inner frustule surface, 
slightly influences on light rays tracing via the model 
due to its minor thickness�

The field of light dispersion formed by LLE depends 
on the angle of rays incidence� The more the angle of 
incidence, the larger the field of light dispersion cov-
ers the chloroplast (Fig� 3, c—d)� The angle of sunlight 
incidence varies during a year season and day time, 
therefore, LLE illuminate different parts of a chloro-

Fig� 3� Light rays tracing via lens-like elements (LLE) in living 
cell of Planothidium species� Living cell of Planothidium sp� (a): 
Chl, chloroplast; Cyt, cytoplasm� Enlarged fragment of fig� 3, c 
(b): RV, raphe valve; RLV, rapheless valve; Ar, section through 
areolae; Cs, costa; CM, cell membrane� Influence on light rays 
tracing of the angles of light incidence, 0º (c), 15º (d), 30º (e), 45º 
(f)� Scale bar = 10 µm, LM
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plast for a day time� When illumination is insufficient 
LLE compensate lack of light (Fig� 3, f)� For instance, 
better chloroplast illumination can be observed when 
substrate is situated vertically or at different angles re-
garding to the bottom of a water body�

Heating effect of LLE. Vertical walls of ISL focus 
light on RV on which the heating  arc (HA) is formed 
(Fig� 2, d, HA)� Based on our calculations, the HA di-
ameter of P. frequentissimum was about 1�8 µm (67 % of 
LLE bases diameter), its width is equal to LLE thickness 
and corresponded to about 0�4 µm� We have presumed 
that such adaptation to supplying the protoplast with 
heat energy gives the diatom species advantages in cold 
seasons and in climate conditions with low tempera-
tures� This suggestion is confirmed by frequent records 
of Planothidium species with LLE from corresponding 
habitats: P.  frequentissimum, P. oestrupii (Cleve-Euler) 
Round et Bukht�, were found in Chukotka, a northeast-
ern region of Russia (Kharitonov and Genkal, 2012); 
P.  fragilarioides (Petersen) Round et Bukht� — in Chu-
kotka (Kharitonov and Genkal, 2012), Victoria Island, 
Canadian Arctic Archipelago, Canada (Van de Vijer et 
al�, 2003)�

We still do not know other effects that LLE cause in 
a living diatom; however, these peculiar patterns of light 
utilization in a single-cell organism are amazing for hu-
man imagination�

Terminology. The proposed new terms for descrip-
tion of diatom frustule morphology take into account 
HHS optical properties and functions� They are de-
fined on earlier suggested universal basis that includes 
the following concepts� Basic  element  of  the  diatom 
frustule (db-element) is a morphologically detached, 
homogeneous part of the frustule that possesses special 
physical-chemical features and provides primary basis 
for the frustule hierarchical construction� Morph of the 
diatom frustule (df-morph) is a compound structural unit 
of the frustule that is constructed of db-elements or/
and structural units of lower orders, performs particular 
functions in diatom organism, and has its own evolu-
tionary history� Size scale is included in the definitions 
since physical properties of any material depend on di-
mensions of its structural particles (Bukhtiyarova, 2009)�

Lensoid (лінзоїд in Ukr�, линзоид in Rus�) — unique 
micro df-morph of the first order that consists of lens-
like elements, additional db-elements, and serves for 
utilization of light energy (Fig� 1, b—f)�

Lens-like element (лінзовидний  елемент in Ukr�, 
линзовидный  элемент in Rus�) — unique micro db-

element in form of smooth imperforated siliceous 
convexity (Fig� 2, a, OSL, ISL)�

Cavity lens (лінзовидна порожнина in Ukr�, линзо-
видная полость in Rus�) — unique micro db-element 
in form of lens-like hollow in lensoid (Fig� 2, a, CL)�

Cavity port (вхід  лінзовидної  порожнини in Ukr�, 
вход линзовидной полости in Rus�) — entrance to the 
cavity lens (Fig� 1, d, f, 2d, CP).

Flange (фланець in Ukr�, фланец in Rus�) — 
unique micro (nano) db-element in form of a smooth 
imperforated siliceous plate around the free edge of a 
lens-like element (Fig� 1, d, f, FL)�

Heating arc (теплова дуга in Ukr�, тепловая дуга in 
Rus�) — arc-like area on the valve of a diatom frustule 
where the lensoid focuses light rays (Fig� 2, d, HA)�

Conclusion

For the first time, physical properties of the horseshoe 
spot on a diatom frustule were substantiated as an opti-
cal system with lens-like elements� In a living diatom, it 
disperses sunlight over the chloroplast side turned to the 
substrate and forms on the valve a heating arc supplying 
a diatom cell with additional heat energy� A new term, 
lensoid, reflects optical properties of this df-morph and 
its functions in diatom unicellular organisms� The new 
mechanism of light utilization is revealed that is realized 
by lens-like elements on the diatom frustule� Attached 
diatoms play a significant role in benthic ecosystems; 
therefore the understanding of their adaptation to in-
sufficient illumination and low temperature conditions 
are the key issues in aquatic ecology and evolution of 
benthic organisms�
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ФУНКЦІОНАЛЬНА МОРФОЛОГІЯ ПІДКОВО-
ПОДІБНОЇ ПЛЯМИ В ПАНЦИРІ ВИДІВ 
PLANOTHIDIUM (BACILLARIOPHYTA)

Детально досліджено морфологію підковоподібної плями 
(ПП) із внутрішньою порожниною в панцирі видів роду 
Planothidium F�E� Round et Bukht�, що ведуть прикріплений 
спосіб життя� На основі мікрофотографій, отриманих за 
допомогою світлового та електронного скануючого мікро-
скопів, розроблено модель поздовжнього перетину ПП і 
здійснено трассировку променів світла крізь неї� Показано, 
що ця морфологічна структура панцира є оптичною систе-
мою, яка залежно від коефіцієнта заломлювання матеріалу, 
що заповнює порожнину, може розсіювати або фокусувати 
світло� Вперше відкрито функції ПП у живому організмі діа-
томової водорості: розсіювання світла з боку хлоропласта, 
що звернений до субстрату� Крім того, вертикальна части-
на внутрішньої опуклості фокусує світло на прикріпленій 
до субстрату стулці й утворює теплову  дугу,  яка забезпе-
чує клітину додатковою тепловою енергією� Таким чином, 
відкрито новий механізм утилізації світла у видів, широко 
розповсюджених у бентосних екосистемах� Запропоновано 
новий термин, лінзоїд, і супровідну до його морфологічного 
опису термінологію�

К л ю ч о в  і   с л о в а: лінзоїд, утилізація світла, віртуальне 
моделювання, трассировка променів світла, екологія.

Л.Н. Бухтиярова1, А.М. Лях2

1 Институт ботаники имени Н�Г� Холодного НАН Украины, 
г� Киев
2 Институт биологии южных морей имени А�О� Ковалевского 
НАН Украины, г� Севастополь

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ПОДКОВО-
ОБРАЗНОГО ПЯТНА В ПАНЦИРЕ ВИДОВ 
PLANOTHIDIUM (BACILLARIOPHYTA)

Детально исследована морфология подковообразного пят-
на (ПП) с внутренней полостью в панцире у видов рода 
Planothidium F�E� Round et Bukht�, ведущих прикрепленный 
образ жизни� На основе микрофотографий, полученных 
с помощью светового и электронного сканирующего ми-
кроскопов, разработана модель продольного сечения ПП 
и проведена трассировка лучей света через нее� Показано, 
что данная морфологическая структура панциря представ-
ляет собой оптическую систему, которая в зависимости от 
коэффициента преломления материала, заполняющего по-
лость, может рассеивать или фокусировать свет� Впервые 
выявлены функции ПП в живом организме диатомовой 
водоросли: рассеивание света над стороной хлоропласта, 
обращенной к субстрату� Кроме того, вертикальная часть 
внутренней выпуклости, фокусируя свет на прикрепленной 
к субстрату створке, образует тепловую дугу, обеспечиваю-
щую клетку дополнительной тепловой энергией� Таким об-
разом, открыт новый механизм утилизации света у видов, 
широко распространенных в бентосных экосистемах� Пред-
ложены новый термин, линзоид, и сопутствующая его мор-
фологическому описанию терминология�

К л ю ч е в ы е  с л о в а: линзоид, утилизация света, 
виртуальное моделирование, трассировка лучей света, 
экология.

http://redbiblio.unne.edu.ar/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?QSA=62.107634
http://redbiblio.unne.edu.ar/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?QSC=62.179601
http://redbiblio.unne.edu.ar/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?QSC=62.179601
http://www.opticsinfobase.org/ao/
http://www.opticsinfobase.org/ao/browse.cfm?journal=9&strVol=18
http://www.opticsinfobase.org/ao/issue.cfm?volume=18&issue=5
http://jap.aip.org/
http://jap.aip.org/
http://jap.aip.org/resource/1/japiau/v103


228 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(2)

Три ва лий час представ ники роду Coprinus Pers�, як і 
зага лом види роди ни Coprinaceae, рід ко при вер тали 
ува гу міко ло гів Укра їни� Єди ним ви нят ком були 
пра ці Г�Ш� Бати ро вої (1989, 1990)� За ос тан нє деся-
ти літ тя, од нак, ця си туа ція змі нила ся і було отри-
мано чима ло но вих да них щодо поши рен ня ви дів 
роду Coprinus в Укра їні� Хоча знач на їх час тина вже 
опуб ліко вана (При дюк, 2004, 2007а, 2007б; Prydiuk, 
2010, 2011), чима ло зна хі док усе ще не фігу ру ють у 
жод них спи сках� Се ред них є як нові для тери то-
рії кра їни види, так і представ ники рід кіс них так-
со нів, поки що відо мих лише з неба га тьох міс це-
зна хо джень� Пред ме том цієї стат ті бу дуть ті з них, 
які нале жать до сек ції Pseudocoprinus (Kühner) P�D� 
Orton et Watling роду Coprinus� До неї від но сять види 
з пло дови ми тіла ми дріб ного або се ред ньо го роз-
міру, що за зви чай ма ють чис лен ні дер мато цисти ди� 
По кри вало в її представ ни ків від сут нє або руди-
мен тар не (Uljé, 2005)� Мате ріа лом для стат ті слу-
гува ли як влас ні збо ри авто ра, так і зраз ки, що збе-
ріга лися в На ціо наль ному гер ба рії Інсти туту бота-
ніки іме ні М�Г� Хо лод ного НАН Укра їни (KW)� У 
ре зуль таті їх опра цю ван ня впер ше в Укра їні вияв-
лено Coprinus sclerocystidiosus M� Lange et A�H� Sm�, 
а та кож за реєстро вані нові міс це зна хо джен ня дея-
ких рані ше відо мих, але рід кіс них на її тери то рії 
так со нів (C.  auricomus Pat�, C.  callinus M� Lange et 
A�H� Sm�, C.  impatiens (Fr�: Fr�) Quél� та C. silvaticus 
Peck)� Ниж че наво димо док лад ну ін фор ма цію про 
них� Усі зраз ки, крім окре мо від зна че них, зі бра ні 
авто ром та збе ріга ють ся в На ціо наль ному гер ба рії 
(KW)�

У статті використані такі умовні позначення: 
L — кількість пластинок гіменофору, які досягають 
ніжки; l — кількість пластинок, що не досягають 
ніжки, між двома довгими; Q — відношення 
довжини спори до її ширини (квотієнт); av� L — 
середня довжина спори; av� B — середня ширина 
спори; av� Q — середнє значення квотієнта�

Рід Coprinus Pers� 
Секція Pseudocoprinus (Kühner) P�D� Orton et 

Watling, Br� Fung� Fl� 2: 9� 1979�
Підсекція Auricomi Singer, Sydowia 2: 36� 1948�
Coprinus auricomus Pat., Tab� anal�: 200� 1886� — 

Рис� 1�
Coprinus hansenii J�E� Lange, Dansk� bot� Ark� 2(3): 

48� 1915� — Parasola auricoma (Pat�) Redhead, Vilgalys 
et Hopple, Taxon 50: 235� 2001� — Coprinus  crenatus 
sensu Ricken, Blätterpilze: 66� 1915� — Coprinus 
hemerobius sensu J�E� Lange, Fl� agar� dan� 4: 118� 1939�

Шапинка спочатку розміром 0,5—3,0 × 0,3—
1,8 см, еліпсоподібна або овальна, часто дещо 
конічна, пізніше опукла до розпростертої, в 
кінці плоско-розпростерта, діаметром 1,0—
6,0 см, радіально-складчаста майже до центру, 
горіхово-коричнева, червонувато-коричнева 
або помаранчево-коричнева в центрі, блідіша 
по краях, гола� Пластинки вільні, не утворюють 
псевдоколаріум, досить густі (L = 30—35, l = 0—3), 
спочатку білуваті, пізніше сірі, коричневі, в кінці 
чорні� Ніжка роз мі ром 7,0—12,0 × 0,2—0,3 см, дещо 
звужується догори, трубчаста, з булаво- або злегка 
бульбоподібною основою, брудно-біла до брудно-
жовто-коричневої� М’якуш білуватий, завтовшки в 
шапинці до 0,05 см, без особливого запаху та смаку� 
Споровий порошок чорний�

Спори 10,0—13,0 × 6,5—8,0 мкм, Q = 1,5—
1,85; av� L = 11,6±0,7 мкм, av� B = 7,1±0,4 мкм, 
av� Q = 1,62±0,09; гладенькі, анфас яйцеподібні, 
еліпсоподібні до видовжено-яйцеподібних, 
верхівка та основа закруглені, в профіль 
еліпсоподібні, з центральною або, рідше, дещо 
ексцентричною порою проростання завширшки 
1,3—1,5 мкм, темно-червонувато-коричневі� 
Базидії 22,0—36,0 × 9,0—11,5 мкм, булавоподібні, 
видовжено-булавоподібні, іноді дещо звужені 
посередині, 4-спорові, кожна оточена 3—6 
псевдопарафізами� Хейлоцистиди 25,0—
65,0 × 14,0—25,0 мкм, мішкоподібні, широко-
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пляшкоподібні, еліпсоподібно-циліндричні 
або еліпсоподібні� Плевроцистиди 38,0—
90,0 × 13,0—30,0 мкм, видовжено-веретеноподібні, 
циліндрично-еліпсоподібні, дещо пляшкоподібні� 
Кутикула шапинки гіменіальна, складається з 
булавоподібних клітин 14,0—26,0 мкм завширшки, 
поміж останніх трапляються розсіяні довгі (до 
250 мкм) коричневі товстостінні волоски� Подібні 
волоски утворюються також біля основи ніжки� Є 
пряжки�

Плодові тіла зростають поодиноко або 
невеликими групами на ґрунті та похованих у 
ньому залишках деревини, в лісах (здебільшого 
листяних), на узбіччях доріг, луках, пасовиськах, 
газонах тощо�

Досліджені зразки. М� Київ, дендропарк 
«Феофанія», на газоні, 50°19`04`` пн� ш�, 30°31`50`` 
сх� д�, 18�06�2009 р� (KW 36915)�

Раніше відомі місцезнаходження� Львівська 
обл�, Пустомитівський р-н, околиці с� Липники, 
дубовий ліс, 30�08�1971р�, зібр� Г�Л� Роженко 
(Батирова, 1990)�

Загальне поширення. Європа: Австрія, Велика 
Британія, Данія, Ісландія Іспанія, Італія, 
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Україна, 

Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція; 
Азія: Японія; Африка: Марокко�

Цей вид лег ко роз піз нати зав дяки ком біна ції 
та ких оз нак, як гола ніж ка, гіме ні аль на струк тура 
кути кули ша пин ки з роз сія ними по її по верх ні 
дов гими ко рич неви ми во лос ками, а та кож еліп-
сопо діб ні спо ри з цен траль ною по рою про рос-
тан ня� Наяв ність дов гих товстостін них во лос-
ків на ша пин ці, вза галі-то, уні каль на озна ка для 
роду Coprinus� По діб ні во лос ки, що прав да, відо мі 
у Psathyrella conopilus (Fr�: Fr�) A� Pearson et Dennis, 
кот ру, за ре зуль тата ми не дав ніх моле ку ляр них до-
слі джень, дея кі авто ри (Walther et al�, 2005; Larsson, 
Örstadius, 2008; Nagy et al�, 2009) схиль ні від носи-
ти ра зом із C. auricomus до одно го роду — Parasola 
Redhead, Vilgalys et Hopple, з чим, зауважимо, окре-
мі фа хів ці не згод ні (Padamsee et al�, 2008)� У до слі-
дже ного нами зраз ка спо ри були дещо мен шими за 
роз міра ми, ніж вка зува ли дея кі євро пейські авто-
ри: 10,0—14,5 × 6,0—8,0 мкм (Uljé, 2005; Vesterholt, 
2008б)� Ок рім того, його хей ло- та плев роцисти ди 
теж по міт но мен ші, од нак фор ма цис тид та спор, 
особ ливо наяв ність товстостін них во лос ків на по-
верх ні ша пин ки, не до зво ля ють поми лити ся в 
іден тифі ка ції цього виду�

Рис� 1� Coprinus  auricomus 
Pat�: а — плодові тіла; б — 
базидії; в — хейлоцистиди; 
г — плевроцистиди; д — 
пілоцистиди; е — спори� 
Розмір масштабної шкали: 
1 см для плодових тіл, 10 мкм 
для мікроструктур

Fig� 1� Coprinus  auricomus Pat�: 
а — fruit bodies; б — basidia; 
в — cheilocystidia; г — pleuro-
cystidia; д — pilocystidia; е — 
spores� Bars: 1 cm for fruit bod-
ies, 10 μm for microstructures
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Підсекція Setulosi J�E� Lange, Dansk bot� Ark� 2: 
38� 1915�

Coprinus callinus M. Lange et A.H. Sm., Mycologia 
45: 769� 1953� — Рис� 2�

Coprinellus callinus (M� Lange et A�H� Sm�) Vilgalys, 
Hopple et Johnson, Taxon 50: 233� 2001�

Ша пин ка спо чат ку розміром 0,4—
1,3 × 0,3—1,3 см, еліпсоподібна, від жолу де- до 
ковпакоподібної, пізніше опук ло-роз простер та до 
плос ко-розпростертої в кінці, 1,0—3,0 см у діаметрі, 
руб часта, блідо-ко рич нева або чер вону вато-бура 
в центрі, по кра ях дещо світліша, до світло-сірої� 
Пластин ки вільні, до сить густі (L = 20—30, l = 0—3), 
спо чат ку білі, пізніше ко рич нево-чорні, до май-
же чор них у кінці� Ніжка 2,2—5,5 × 0,1—0,25 см, 
циліндрична або дещо звужується дого ри, труб-
часта, осно ва ніжки булавоподібна, до 0,3 см зав-
тов шки, біла, з бо рош нистим наль о том� Спо ро вий 
поро шок чор ний� М’якуш білий, у шапинці зав-
тов шки до 0,05 см, без особливого запа ху та сма ку�

Спо ри (8—)8,5—12 × 5,5—7,0 мкм, Q = 1,44—1,9, 
av� L = 10,3±1,0 мкм, av� B = 6,1±0,4 мкм, av� Q = 
1,7±0,1, гладенькі, ан фас еліпсоподібні або ви дов-
жено-яйцеподібні, із заок руг лени ми верхівкою та 
осно вою, у профіль еліпсоподібні, з екс цен трич-
ною по рою про рос тан ня 1,5—1,7 мкм зав шир шки, 
чер вону вато-коричневі� Базидії 14,5—31,0 × 7,0—
9,0 мкм, 4-спорові, булавоподібні, кожна оточена 
3—6 псевдопарафізами� Хей лоцисти ди 19,0—
36,0 × 12,0—26,0 мкм, округлі до еліпсоподібних� 
Плев роцистид немає� Пілоцистиди 60,0—
146,0 × 12,0—27,0 мкм, пляшкоподібні зі зву-
же ною дого ри ший кою зав тов шки 3,5—7,0 мкм 
біля верхівки� Скле роцисти ди 36,0—96,0 × 9,5—
13,0 мкм, пляшкоподібні, ший ка 3,5—5,0 мкм 
зав тов шки біля верхівки� Кау лоцисти ди 48,0—
137,0 × 9,0—19,0 мкм, пляшкоподібні зі зву же-
ною дого ри ший кою, 4,0—5,0 мкм зав тов шки біля 
верхівки� Є пряж ки� 

Плодові тіла роз вива ють ся неве лики ми тісними 
гру пами на гнилій деревині, ґрунті та похованій 
у ґрунті деревині, в лис тя них лісах і за рос тях 
чагарників�

Досліджені зраз ки. За кар патсь ка обл�, Вели кобе-
рез нянсь кий р-н, НПП «Ужансь кий», Кост рин-
ське л-во, уро чище «Тер ма чув», оси ко вий ліс з бу-
ком, 48°54`28`` пн� ш�, 22°29`21`` сх� д�, 24�09�2011 р� 
(KW 40181)� М� Київ, ден дро парк «Феофанія», 
дубо во-гра бо вий ліс, 50°19`08`` пн� ш�, 30°31`45`` сх� 
д�, 18�06�2009 р� (KW 36921)� 

Раніше відомі місцезнаходження� Лу гансь ка обл�, 
Ста нич но-Лу гансь кий р-н, північно-західна око-
лиця смт Ста нич но-Лу гансь ке, в’язово-дубо вий 
ліс, 16�09�2004 р� (KW 29803); там само, Лу гансь кий 
при род ний заповідник, відділення «Придінцівська 
за пла ва», ясе но вий ліс, 19�09�2004 р� (KW 29804) 
(При дюк, 2007б)�

За галь не поши рен ня. Європа: Бельгія, Вели-
ка Британія, Данія, Ірландія, Італія, Нідерланди, 
Німеччина, Норвегія, Україна, Фінляндія, Франція, 
Швеція; Північна Аме рика: Кана да, США�

Цей вид відрізняється від C.  impatiens та 
C.  hiascens (Fr�: Fr�) Quél� ок руг лими, оваль ними 
та еліпсоподібними (а не пляшкоподібними) хей-
лоцисти дами, наявністю чис лен них скле роцистид 
(зрідка бува ють відсутні) та дещо більшими спо-
рами� Крім того, C. hiascens має за лиш ки по кри вала 
на поверхні ша пин ки� Сто сов но ж іще одно го схо-
жого виду, C. sclerocystidiosus M� Lange et A�H� Sm�, 
то в ньо го спо ри більших розмірів та пілоцистиди з 
циліндричними ший ками� 

Хоча спо ри зібраних в Україні зразків були дещо 
мен шими, аніж повідомляли більшість мікологів 
(Kühner, Romagnesi, 1953; Uljé, Bas, 1991; Uljé, 2005; 
Vesterholt, 2008а), реш та мікроскопічних оз нак 
(наявність чис лен них скле роцистид, пілоцистиди 
зі зву жени ми дого ри ший ками, овальні хей-
лоцисти ди) не дозволяє віднести ці колекції до 
жод ного іншого виду підсекції Setulosi�

Рис� 2� Coprinus  callinus M� Lange et A�H� Sm�: а — плодові 
тіла; б — базидії; в — хейлоцистиди; г — пілоцистиди; д — 
каулоцистиди; е — спори� Розмір масштабної шкали: 1 см 
для плодових тіл, 10 мкм для мікроструктур
Fig� 2� Coprinus callinus M� Lange et A�H� Sm�: а — fruit bodies; 
б — basidia; в — cheilocystidia; г — pilocystidia; д — caulocys-
tidia; е — spores� Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 μm for micro-
structures
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Coprinus impatiens (Fr.: Fr.) Quél., Fl� mycol� France: 
42� 1888� — Рис� 3�

Agaricus  impatiens Fr�: Fr�, Syst� Mycol� 1: 302� 
1821� — Coprinellus  impatiens (Fr�: Fr�) J�E� Lange, 
Dansk bot� Ark� 9(6): 93� 1938�

Ша пин ка спо чат ку розміром 0,5—1,5 × 0,3—
1,2 см, яйце-, еліпсоподібна або ви дов жено-
яйцеподібна, пізніше напівкуляста, опук ла, ок-
руг ло-конічна, в кінці плос ко-роз простер та, до 
3,0 см у діаметрі, руб часта, в центрі во христо-ко-
рич нева до тем но-чер вону вато-коричневої, по 
кра ях світліша, пізніше стає блідо-сірою з во х-
ристо-ко рич нюва тим цен тром� Пластин ки вільні 
або май же вільні, негусті (L = 15—20, l = 0—3), 
спо чат ку білуваті, пізніше чор нува то-коричневі 
до ко рич нюва то-чор них у кінці� Ніжка розміром 
2,5—8,5 × 0,15—0,3 см, циліндрична, труб часта, з 
дещо булавоподібною осно вою, білувата, з лег ким 
бо рош нистим наль о том� М’якуш білуватий, зав-
тов шки в шапинці до 0,05 см, без особ ливо го запа-
ху та сма ку� Спо ро вий поро шок чор ний�

Спо ри (8,0—)8,5—11,5(—12) × (5,0—)5,5—
6,5 мкм, Q = 1,45—2,0, av� L = 10,0±1,0 мкм, 
av� B = 5,9±0,4 мкм, av� Q = 1,71±0,12, гладенькі, 
ан фас еліпсо- та яйцеподібні, із заокругленими 
осно вою та верхівкою, у профіль еліпсоподібні, зі 
сла бо екс цен трич ною або май же цен траль ною по-
рою про рос тан ня 1,3—1,5 мкм зав шир шки, тем но-
чер вону вато-коричневі� Базидії 18,0—41,0 × 9,5—
10,0 мкм, булавоподібні, 4-спорові, кожна оточена 
4—6 псевдопарафізами� Хей лоцисти ди розміром 
27,0—60,0 × 9,0—16,0 мкм, пляшкоподібні, зрідка 
широ ко-пляшкоподібні, з дещо зву же ною дого-
ри ший кою, 3,0—6,0(—9,0) мкм зав тов шки біля 
верхівки� Плев роцистид немає� Пілоцистиди 48,0—
112,0 × 11,0—20,0 мкм, пляшкоподібні зі зву же-
ною дого ри ший кою, 3,0—6,0 мкм зав тов шки біля 
верхівки� Скле роцисти ди відсутні� Кау лоцисти ди 
55,0—90,0 × 11,0—15,0 мкм, пляшкоподібні, ший ка 
дещо звужується дого ри, 4,0—7,0 мкм зав шир шки 
біля верхівки� Є пряж ки�

Плодові тіла роз вива ють ся по оди ноко та 
тісними гру пами на ґрунті, пере важ но в де рев них 
(листяні ліси) та ча гар нико вих рос лин них угру по-
ван нях�

Досліджені зраз ки. Тернопільська обл�, Гуся-
тинсь кий р-н, при род ний заповідник «Медо бори», 
Го род ниць ке л-во, 13 кв�, гра бо вий ліс, 49°11`13`` 

пн� ш�, 26°08`40`` сх� д�, 27�09�2007 р� (KW 36797); 
Крас нянсь ке л-во, 3 кв�, 49°16`14`` пн� ш�, 26°11`13`` 
сх� д�, 08�10�2007 р� (KW 36796)� 

Раніше відомі місцезнаходження� Дніпро-
петровська обл�, Дніпропетровський р-н, 
Дніпровсько-Орельсь кий при род ний заповідник, 
в’язово-дубо вий ліс, 18�09�1997 р� (KW 23508) 
(При дюк, 2003)1�

За галь не поши рен ня. Європа: Вели ка Британія, 
Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 
Поль ща, Україна, Фінляндія, Франція, Швеція; 
Азія: Вірменія; Північна Аме рика: США�

У ба гать ох ас пек тах C.  impatiens близь кий до 
C.  hiascens, від яко го відрізняється відсутністю 
елементів по кри вала на поверхні ша пин ки та 
більшими спо рами дещо іншої фор ми (у C. hiascens 
вони вужчі, з ок руг ло-конічною основою)� Слід за-
зна чити, що знайдені в Україні зраз ки мали дещо 
вужчі спо ри, ніж вка зува ли для C.  impatiens деякі 
дослідники (Uljé, 2005; Vesterholt, 2008а), нага дую-
чи спо ри C. hiascens, од нак відрізнялися наявністю 
характерної для C. impatiens округлої осно ви спор�

1  Г�Ш� Батирова (1990) наводила цей вид для Правобереж-
ного Лісостепу України (Київська обл�), однак перевірка 
вказаного зразка (KW 29900) показала, що він насправді на-
лежить до C. domesticus (Bolton: Fr�) Gray�

Рис� 3� Coprinus  impatiens  (Fr�: Fr�) Quél�: а — плодові тіла; 
б — базидії; в — хейлоцистиди; г — пілоцистиди; д — 
каулоцистиди; е — спори� Розмір масштабної шкали: 1 см 
для плодових тіл, 10 мкм для мікроструктур

Fig� 3� Coprinus impatiens (Fr�: Fr�) Quél�: а — fruit bodies; б — 
basidia; в — cheilocystidia; г — pilocystidia; д — caulocystidia; 
е — spores� Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 μm for microstructures
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Coprinus sclerocystidiosus M. Lange et A.H. Sm., 
Mycologia 45: 769� 1953� — Рис� 4� 

Coprinellus sclerocystidiosus (M� Lange et A�H� Sm�) 
Vilgalys, Hopple et Johnson, Taxon 50: 234� 2001�

Ша пин ка спо чат ку розміром 1,0—2,0 × 0,7—
1,5 см, яйце- або еліпсоподібна, пізніше ок руг ло-
конічна або опук ла, в кінці плос ко-роз простер та, 
до 3,0 см у діаметрі, руб часта, жов тува то-ко рич-
нева до во христо-коричневої в центрі, блідіша 
до країв� Пластин ки вільні або май же вільні, до-
сить густі (L = 30—35, l = 1—3), спо чат ку білуваті, 
пізніше сіро-коричневі, в кінці май же чорні� Ніжка 
розміром 3,5—10,0 × 0,1—0,3 см, циліндрична або 
злегка звужується дого ри, з дещо булавоподібною 
осно вою, труб часта, біла або сірувато-біла, зі слаб-
ким бо рош нистим наль о том� М’якуш білуватий, 
у шапинці зав тов шки до 0,05 см, без особ ливо го 
запа ху і сма ку� Спо ро вий поро шок чор ний�

Спо ри 11,0—13,7 × 7,0—8,5 мкм, Q = 1,49—
1,67, av� L = 12,5±0,8 мкм, av� B = 7,9±0,4 мкм, 
av� Q = 1,57±0,05, гладенькі, ан фас яйцеподібні 
до еліпсоподібних, із заок руг лени ми осно вою 
та верхівкою, у профіль еліпсоподібні, з екс-
цен трич ною по рою про рос тан ня 1,5—1,8 мкм 
зав шир шки, тем но-чер вону вато-коричневі� 
Базидії 23,0—33,0 × 9,5—11,0 мкм, булавоподібні, 
4-спорові, кожна оточена 4—6 псевдопарафізами� 
Хей лоцисти ди розміром 19,0—40,0 × 19,0—
30,0 мкм, округлі, яйце-, еліпсоподібні, обер нено-
яйцеподібні� Плев роцистид немає� Пілоцистиди 

43,0—108,0 × 11,0—15,0 мкм, пляшкоподібні з 
циліндричною або дещо зву же ною дого ри ший-
кою, 5,0—9,5 мкм зав шир шки біля верхівки� 
Скле роцисти ди 50,0—70,0 × 7,0—10,0 мкм, 
веретеноподібно-пляшкоподібні, зі зву же ною 
дого ри ший кою, 3—5 мкм зав тов шки біля верхівки, 
як пра вило, численні� Кау лоцисти ди не виявлені� 
Є пряж ки�

Кар пофо ри зроста ють неве лики ми гру пами 
або по оди ноко на ґрунті (нерідко на похованій 
деревині), в лис тя них лісах�

Досліджені зраз ки. До нець ка обл�, Вол но ва ський 
р-н, Вели ко-Ана дольсь кий ліс, молоді дубо во-
ясенові на сад жен ня, 47°39`56`` пн� ш�, 37°27`15`` 
сх� д�, 14�10�1954 р�, зібр� М�Я� Зеро ва (KW 29904)�

За галь не поши рен ня. Європа: Данія, Італія, 
Нідерланди, Німеччина, Україна, Фінляндія, 
Франція, Швеція; Північна Аме рика: Кана да, 
США�

Цей вид близький до C. callinus, але відрізняється 
більшими спорами та формою пілоцистид, 
шийка котрих зазвичай циліндрична, і лише 
зрідка дещо звужується догори� В іншого схожого 
виду, C.  subimpatiens  M� Lange et A�H� Sm�, на 
відміну від C.  sclerocystidiosus, є плевроцистиди, а 
пілоцистиди, хоча теж мають циліндричну шийку, 
характеризуються дещо потовщеною верхівкою� 
Спори в цього виду також трохи іншої форми — 
довші та вужчі (Uljé, 2005)�

Рис� 4� Coprinus  sclerocystidiosus  M� 
Lange et A�H� Sm�: а — плодові тіла; 
б — базидії; в — хейлоцистиди; 
г — пілоцистиди; д — спори� 
Розмір масштабної шкали: 1 см 
для плодових тіл, 10 мкм для 
мікроструктур

Fig� 4� Coprinus  sclerocystidiosus  M� 
Lange et A�H� Sm�: а — fruit bodies; 
б — basidia; в — cheilocystidia; г — 
pilocystidia; д — spores� Bars: 1 cm for 
fruit bodies, 10 μm for microstructures
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Coprinus silvaticus Peck, Rep� N� Y� St� Mus� Nat� 
Hist� 24: 71� 1871� — Рис� 5� 

Coprinus tardus P� Karst�, Ryssl� Finl� Skand� Halföns 
Hattsvamp�: 266� 1879� — Coprinellus tardus (P� Karst�) 
P� Karst�, Meddn� Soc� Fauna Fl� fenn� 5: 34� 1880�

Ша пин ка спо чат ку розміром 1,0—2,5 × 0,8—
2,2 см, ок руг ла або май же куляста, яйцеподібна, 
пізніше напівкуляста або ок руг ло-конічна до 
опуклої, зрідка плос ко-розпростертої, діаметром 
до 4,0 см, руб часта, во христо-ко рич нева, в центрі 
тем но-чер вону вато-ко рич нева, вкри та за лиш ками 
по кри вала у вигляді роз кида них, дуже дрібних 
білуватих пластівців� Пластин ки вільні або май-
же вільні, негусті (L = 20—35, l = 0—3), спо-
чат ку білуваті, пізніше коричневі, май же чорні 
наприкінці� Ніжка розміром 4,0—8,0 × 0,2—0,5 см, 
циліндрична, з дещо булавоподібною осно-
вою, труб часта, білувата, з бо рош нистим наль о-
том� М’якуш білуватий, у шапинці зав тов шки до 
0,05 см, без особ ливо го запа ху та сма ку� Спо ро вий 
поро шок чор ний�

Спо ри 9,5—14,5(—15,0) × 7,0—10,0(—10,5) 
мкм, Q = 1,29—1,58, av� L = 12,3±1,4 мкм, 
av� B = 8,6±0,8 мкм, av� Q = 1,43±0,08, бородавчасті, 
боро дав ки нерідко утво рю ють слабовиражені 
поперечні ряди, ан фас яйцеподібні з ок руг-
лою осно вою та зрізано-конічною верхівкою, 
мигдалеподібні у профіль, із цен траль ною по рою 
про рос тан ня 2,0—2,2 мкм зав шир шки, тем но-чер-
вону вато-бурі� Базидії 22,0—55,0 × 8,0—12,0 мкм, 
булавоподібні, 4-спорові, кожна оточена 4—6 
псевдопарафізами� Хей лоцисти ди розміром 45,0—
84,0 × 15,0—30,0 мкм, вере тено- та пляшкоподібні 
зі зву же ною дого ри ший кою, 5,0—8,0 мкм зав-
шир шки біля верхівки� Плев роцисти ди відсутні� 
Пілоцистиди 92,0—132,0 × 16,0—25,0 мкм, 
пляшкоподібні зі зву же ною дого ри ший кою, 6,0—
8,5 мкм зав шир шки біля верхівки� Скле роцистид 
немає� Кау лоцисти ди 84,0—120,0 × 20,0—22,0 мкм, 
пляшкоподібні зі зву же ною дого ри ший кою, 
7,0—9,5 мкм зав шир шки біля верхівки� По кри-
вало складається з еліпсо-, яйцеподібних та ок руг-
лих клітин розміром 24,0—43,0 × 22,0—27,0 мкм зі 
світло-жов тува то-ко рич неви ми стінками, які злег-
ка інкрустовані дрібними криста лика ми� Пряж ки 
відсутні�

Плодові тіла, як пра вило, зроста ють тісними 
гру пами та пуч ками на ґрунті, в лісах (частіше лис-
тя них, рідше — мішаних), са дах і пар ках�

Досліджені зраз ки. АР Крим, Алуш тин ська 
міськрада, Ан гарсь кий пере вал, буко вий ліс, 
44°44`17`` пн� ш�, 34°22`05`` сх� д�, 09�11�2005 р�, зібр� 
М�Я� Дідух (KW 36818)�

Раніше відомі місцезнаходження� Тернопільська 
обл�, Зборівський р-н, околиці с� Заложці, лис тя-
ний ліс, 29�09�1985 р�, зібр� Г�Ш� Бати рова (Бати-
рова, 1989)� Чер кась ка обл�, Канівський р-н, 
Канівський при род ний заповідник, гра бо вий ліс 
(Соломахіна, 1980)� Сумсь ка обл�, Тростя нець-
кий р-н, Тростя нець кий ден дро парк, Неку чин-
сь ке л-во, 5 кв�, дубо вий ліс, 28�10�1998 р�, зібр� 
К�К� Кар пен ко (KW 23226) (Кар пен ко, 2004, 2009)� 
АР Крим, Гірський Крим, скельнодубові ліси та 
сади, без точ них місцезнаходжень (Саркіна, 2001)�

За галь не поши рен ня. Європа: Вели ка Британія, 
Данія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 
Поль ща, Україна, Чехія, Франція, Швеція; 
Азія: Вірменія, Індія; Північна Аме рика: США; 
Південна Аме рика: Ар ген тина� 

Вид легко впізнати завдяки бородавчастим 
спорам� Ще один вид зі скульптурованими спорами 
з цієї ж підсекції, C.  verrucispermus  Joss� et Enderle, 
має дрібніші плодові тіла та 2-спорові базидії� 
Крім того, в цього виду є плевроцистиди, а спори 

Рис� 5� Coprinus silvaticus Peck: а — плодові тіла; б — базидії; 
в — хейлоцистиди; г — пілоцистиди; д — каулоцистиди; е — 
елементи покривала; ж —спори� Розмір масштабної шкали: 
1 см для плодових тіл, 10 мкм для мікроструктур

Fig� 5� Coprinus silvaticus  Peck: а — fruit bodies; б — basidia; 
в — cheilocystidia; г — pilocystidia; д — caulocystidia; е — 
elements of veil; ж — spores� Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 μm 
for microstructures
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практично еліпсоподібні, зі слабовираженою 
мигдалеподібністю� Більше того, орнаментація спор 
у C. verrucispermus зникає під впливом розчину КОН, 
чого не спостерігається у C. silvaticus (Uljé, 2005)�

Ав тор  ви слов лює  щиру  подя ку  М.Я.  Ді дух  за 
люб’язно нада ні зраз ки.
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Рекомендує до друку Надійшла 12�11�2013 р�
В�П� Гелюта

Н.П. При дюк
Инсти тут бота ники име ни Н�Г� Хо лод ного НАН Ук раи ны, 
г� Киев

НО ВЫЕ И РЕД КИЕ ДЛЯ УК РАИ НЫ ВИДЫ СЕ МЕЙ-
СТВА COPRINACEAE� 2� РОД COPRINUS (СЕК ЦИЯ 
PSEUDOCOPRINUS)

Сооб щает ся о на ход ках но вых и ред ких для Ук раи ны 
предста вите лей сек ции Pseudocoprinus (Kühner) P�D� Orton 
et Watling рода Coprinus Pers� Впер вые для Ук раи ны при во-
дит ся Coprinus  sclerocystidiosus  M� Lange et A�H� Sm�, а для 
C. auricomus Pat�, C. callinus M� Lange et A�H� Sm�, C. impatiens 
(Fr�: Fr�) Quél� и C. silvaticus  Peck заре гист риро ваны но вые 
место нахо жде ния� Даны диаг нозы этих видов, локалитеты, 
ин фор ма ция об об щем рас простра не нии и ори ги наль ные 
иллюстра ции� 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Coprinaceae, Coprinus, Pseudocoprinus, 
но вые и ред кие виды.

M.P. Prydiuk
M�G� Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

NEW AND RARE FOR UKRAINE SPECIES OF THE 
FAMILY COPRINACEAE� 2� GENUS COPRINUS (SECTION 
PSEUDOCOPRINUS)

The data about finds of some new and rare for Ukraine 
representatives of the section Pseudocoprinus (Kühner) P�D� 
Orton et Watling of the genus Coprinus  Pers� are reported� 
Coprinus sclerocystidiosus M� Lange et A�H� Sm� is recorded for 
the first time for Ukraine, and new localities for C. auricomus Pat�, 
C.  callinus M� Lange et A�H� Sm�, C.  impatiens  (Fr�: Fr�) Quél� 
and C. silvaticus Peck are registered� Their descriptions, localities, 
data on general distribution and original drawings are given� 

K e y  w o r d s: Coprinaceae, Coprinus, Pseudocoprinus, new and 
rare species.



235ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 2

Ю�Я� ТИХОНЕНКО, І�О� ДУДКА 
Інститут ботаніки імені М�Г� Холодного НАН України

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

mycol@botany.kiev.ua

ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ПРО ІРЖАСТІ ГРИБИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 
«СИНЕВИР»

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  Pucciniales, видовий склад, Ґорґани, НПП «Синевир», Україна

Національний при род ний парк (НПП) «Сине-
вир» ство рено в 1989 р� у ме жах різних ви сот них 
поясів південно-західних макросхилів Ґор ґан� 
Його площа ста но вить 43 тис� га� Згідно з фізико-
географічним рай ону ван ням (Цись, 1962; Попо-
вич, Тюх, Субо та, 2012), територія НПП «Сине-
вир» охоплює західну час тину Ґор ґан і розміщена 
вона в двох об лас тях: північна час тина — у 
Водороздільно-Верховинській, південна — в 
Поло нинсь ко-Чорногірській області Східних Кар-
пат� Ха рак тер ними озна ками рельєфу є різке вер-
ти каль не розч лену ван ня, глибокі поперечні доли-
ни, гострі гребені та вер шини, численні відроги й 
кам'яні роз сипи — «гре готи»�

Панівними в пар ку є лісові формації� На його 
території збереглися ділянки корінних сме реко вих 
і буко вих лісів, де наяв ні окре мі площі пралісів� 

Флорі НПП «Сине вир» властиве знач не видо-
ве та родо ве різноманіття� Основні його площі 
зайняті хвой ними лісами, для яких характерна 
досить висока флористична насиченість� Знач ним 
фло ристич ним ба гатст вом вирізняються поло-
нини, висячі трав’яні боло та, а та кож рідкісні еко-
систе ми на вап няко вих відслоненнях�

У флорі при род ного пар ку «Сине вир» 
налічується 890 видів су дин них рос лин (Тюх, Зи-
ман, Дер бак, 2011)� Крім того, за дани ми «Літо пи сів 
при роди», в пар ку вияв лено 24 види мохоподібних, 
460 видів водо рос тей, 151 вид лишайників і 154 
види мак ро ско піч них грибів� Тут охороняється 45 
видів рідкісних рос лин, зане се них до «Червоної 
кни ги України»� 

Вив чен ня гри бів Укра їнських Кар пат роз поча-
лося ще в XIX столітті, од нак до ос тан ньо го часу 
тери то рія гірсько го маси ву Ґор ґани зали шала ся 
поза ува гою міко ло гів� Лише ос тан німи рока ми 
з’явилися пуб ліка ції, при свя чені міко біо ті (в тому 
чис лі й представ ни кам по ряд ку Pucciniales) При-
род ного запо від ника «Ґор ґани», роз ташо вано го в 

схід ній час тині масиву (Tykhonenko, 2011; Тихо-
нен ко, Гелю та, 2011; Гелю та та ін�, 2011)� За хід на 
час тина Ґор ґан усе ще зали шає ться зов сім не вив-
че ною в міко ло гіч ному ас пек ті� Є пер ші відо мості 
лише про гри бопо діб ні орга ніз ми (Леон тьєв та ін�, 
2010)� У Гер ба рії Інсти туту бота ніки іме ні М�Г� Хо-
лод ного (KW) збе ріга ють ся по оди нокі зраз ки мік-
ромі це тів із цьо го ре гіо ну, з яких лише один зра-
зок, зі бра ний по бли зу озе ра Сине вир І�О� Дуд кою 
(Phragmidium rubi-idaei1 на Rubus  idaeus), нале жить 
до іржастих гри бів� Наші до слі джен ня до дея кої 
міри за пов ню ють цю про гали ну2� 

За ре зуль тата ми каме раль ної об роб ки зна йде них 
мате ріа лів вияв лено 25 ви дів по ряд ку Pucciniales із 
шес ти ро дів (Puccinia Pers� — 13 ви дів, Phragmidium 
Link — 5, Melampsora Castagne — 4, по одно му виду 
з ро дів Coleosporium Lév�, Gymnosporangium R� Hedw� 
ex DC� і Uromyces (Link) Unger)� Крім широ ко роз-
по всю дже них в Укра їні ви дів, та ких як Coleosporium 
tussilaginis, Phragmidium mucronatum, Puccinia hieracii 
та ін�, зі бра но та кож дея кі ціка ві та рід кіс ні види� 

Phragmidium  fusiforme в Укра їні за реєстро ва ний 
лише на Rosa  pendulina, при чому тіль ки в Кар па-
тах� Від ін ших представ ни ків роду Phragmidium, 
які роз вива ють ся на тро ян дах, він від різ няє ться 
по міт но вуж чими телі оспо рами (18—23 мкм, а не 
25—34 мкм) та знач но біль шою кіль кістю клі тин у 
них (9—14, а не 5—8)� При род ний аре ал жи виль ної 
рос лини охо п лює гірські ре гіо ни За хід ної, Цен т-
раль ної та Пів ден ної Євро пи� 

До сить рід кіс ним ви дом є Melampsora  ribesii-
viminalis, яка роз вива єть ся на Salix viminalis (рису-
нок, а, б)� До на ших збо рів в Укра їні було відо мо 
лише кіль ка його лока літе тів у Львівській, Тер но-
пільській та Сумській об лас тях (Namysłowski, 1911; 
Wróblewski, 1912; Гав рило, 2000; Го луб цова, Тихо-
нен ко, 2005)� 

1 Автори видів іржастих грибів і їхніх живильних рослин 
наведені в списку�
2 Збір матеріалу проводився другим автором повідомлення в 
червні — серпні 2013 р�© Ю�Я� ТИХОНЕНКО, І�О� ДУДКА, 2014
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Ціка вими є та кож Puccinia acetosae (рису нок, в, 
г)  та Uromyces  rumicis (рису нок, д, е) — пара зити 
рос лин роду Rumex L� Вони ха рак тери зую ться дуже 
по діб ними, май же одна кови ми уре дині оспо рами, 
але чіт ко від різ няю ться на телі аль ній ста дії, при-
чому P.  acetosae пара зи тує лише на ви дах під роду 
Acetosa (Miller) Rechinger f�, а U. rumicis — тіль ки на 
представ ни ках під роду Rumex�

Вар то за ува жити, що уре ди нії Melampsora  epitea 
та Puccinia violae в зраз ках, зі бра них у Ост ри цько му 
від ді лен ні пар ку, були масо во ура жені гі пер пара зи-
том із роду Eudarluca Speg�

Цими пер шими до слі джен нями, без сум ніву, 
було вияв лено лише час тину видо вої різ нома ніт-
ності по ряд ку Pucciniales у НПП «Сине вир», тому 
в по даль шому слід очі кува ти знач ного роз ши рен ня 
відо мостей про іржасті гри би цьо го над зви чай но 
ціка вого та ма льов ничо го ку точ ка Укра їни�

Ниж че наво димо пов ний пере лік відо мих на 
сьо го дні іржастих гри бів НПП «Синевир»�

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév.
На Campanula rotundifolia L� Ост ри цьке ПОНДВ3, 

до слід на ді лян ка рід кіс них рос лин на про ти офі-
су НПП «Сине вир» (48º32´N, 23º38´E), 22�07�2013 
(II)4�

На Petasites  albus (L�) P� Gaertn� Ква сове цьке 
ПОНДВ, бе рег р� Ква сова по доро зі на поло нину 
(48º28´N, 23º44´E), 17�07�2013 (II, III)�

На Senecio  nemorensis L� Чор норі цьке ПОНДВ, 
лісо ва доро га вздовж Чор ної річ ки (48º33´N, 
23º45´E), 30�08�2013 (II)�

На Tussilago farfara L� Чор норі цьке ПОНДВ, лісо-
ва доро га вздовж Чор ної річ ки (48º33´N, 23º45´E), 
30�08�2013 (II)�

3  ПОНДВ – природоохоронне науково-дослідне відділення�
4  Після дати збору символами позначені стадії спороношен-
ня гриба: 0 — спермогонії, I — еції, II — урединії, III — телії�

Melampsora  ribesii-viminalis: а, 
б — урединіоспори; Puccinia 
acetosae: в — урединіоспора, г — 
теліоспора; Uromyces  rumicis: д — 
урединіоспора, е — теліоспора

Melampsora  ribesii-viminalis: а, б — 
urediniospores; Puccinia  acetosae: 
в — urediniospore, г  — teliospore; 
Uromyces rumicis: д — urediniospore, 
е — teliospore
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Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern
На Sorbus  aucuparia L� Нег рове цьке ПОНДВ, 

гірський ма сив Нег ро вець, г� Коби ла (48º29´N, 
23º44´E), 24�07�2013 (0, I)� 

Melampsora caprearum Thüm.
На Salix  caprea  L�  Ост ри цьке ПОНДВ, до слід-

на ді лян ка рід кіс них рос лин на про ти офі су НПП 
«Сине вир» (48º32´N, 23º38´E), 28�08�2013 (II)� 

Melampsora epitea Thüm.
На Salix sp� Ост ри цьке ПОНДВ, доро га до уро-

чища Геде шова (48º31´N, 23º41´E), 20�07�2013 (II); 
уро чище Сту де ний, луки на бере зі р� Те реб ля 
(48º32´N, 23º39´E), 19�07�2013 (II, силь не ура жен ня 
гі пер пара зи том Eudarluca sp�)�

Melampsora hypericorum (DC.) J. Schröt.
На Hypericum montanum L� Чор норі цьке ПОНДВ, 

ліс уз довж доро ги по бере гу Чор ної річ ки (48º33´N, 
23º45´E), 30�08�2013 (II, III)�

Melampsora ribesii-viminalis Kleb.
На Salix viminalis L� Чор норі цьке ПОНДВ, лісо-

ва доро га вздовж Чор ної річ ки (48º33´N, 23º45´E), 
30�08�2013 (II, III)�

Phragmidium fusiforme J. Schröt.
На Rosa  pendulina L� Сине вирське ПОНДВ, 

буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 25�07�2013 (II, III)�

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl.
На Rosa  sp� Чор норі цьке ПОНДВ,  уз ліс ся на 

бере зі Чор ної річ ки (48º33´N, 23º45´E), 30�08�2013 
(II, III)�

Phragmidium potentillae (Pers.) P. Karst.
На Potentilla  sp� Ост ри цьке ПОНДВ, уро чище 

Сту де ний, луки на бере зі р� Те реб ля (48º32´N, 
23º39´E), 19�07�2013 (II, III)�

Phragmidium rubi-idaei (DC.) P. Karst.
На Rubus idaeus L� Сине вирське ПОНДВ, по бли-

зу озе ра Сине вир (48º36´N, 23º40´E), 21�07�1986; 
Чор норі цьке ПОНДВ, уз ліс ся на бере зі Чор ної річ-
ки (48º33´N, 23º45´E), 30�08�2013 (III)�

Phragmidium tuberculatum Jul. Müll.
На Rosa sp� Ост ри цьке ПОНДВ, палісадник 

біля офісу НПП «Синевир» (48º32´N, 23º38´E), 
20�07�2013 (II, III)�

Puccinia acetosae (Schumach.) Körn.
На Rumex  acetosa L� Ост ри цьке ПОНДВ, уро-

чище Вели ка Гроп ка (48º31´N, 23º41´E), 07�06�2013 
(II) (масо во); Нег рове цьке ПОНДВ, гірський ма сив 
Нег ро вець, під ніж жя (48º27´N, 23º42´E), 24�07�2013 
(II, III) (масо во)�

Puccinia arenariae (Schumach.) J. Schröt.
На Stellaria media (L�) Vill� Сине вирське ПОНДВ, 

буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 30�08�2013 (III)�

На Stellaria nemorum L� Ост ри цьке ПОНДВ, буко-
вий пра ліс під поло ни ною Крас на, кв� 23 (48º31´N, 
23º43´E), 22�07�2013 (III); Сине вирське ПОНДВ, 
буко вий ліс уздовж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 30�08�2013 (III)�

Puccinia argentata (Schultz) G. Winter
На Impatiens noli-tangere L� Сине вирське ПОНДВ, 

буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 30�08�2013 (II, III)�

Puccinia bistortae (F. Strauss) DC.
На Bistorta  officinalis Delarbre�  Чор норі цьке 

ПОНДВ, уз ліс ся на бере зі Чор ної річ ки (48º33´N, 
23º45´E), 30�08�2013 (II, III)�

Puccinia circaeae Pers.
На Circaea  alpina L�  Сине вирське ПОНДВ, 

буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 25�07�2013, 30�08�2013 (II, III) (масо во)�

Puccinia cnici H. Mart.
На Cirsium  vulgare (Savi) Ten� Чор норі цьке 

ПОНДВ,  лісо ва доро га вздовж Чор ної річ ки 
(48º33´N, 23º45´E), 30�08�2013 (II, III)�

Puccinia dioicae Magnus
На Taraxacum officinale Wigg� Ост ри цьке ПОНДВ, 

доро га вздовж р� Те реб ля (48º34´N, 23º39´E), 
06�06�2013 (0, I)�

Puccinia hieracii (Röhl.) H. Mart.
На Centaurea  carpatica (Porcius) Porcius� Чор-

норі цьке ПОНДВ, уз ліс ся на бере зі Чор ної річ ки 
(48º33´N, 23º45´E), 30�08�2013 (II, III)�

На Hypochaeris uniflora Vill� Ост ри цьке ПОНДВ, 
уро чище Сту де ний, луки на бере зі р� Те реб ля 
(48º32´N, 23º39´E), 19�07�2013 (II, III)�

На Taraxacum  officinale Wigg� Чор норі цьке 
ПОНДВ, лісо ва доро га вздовж Чор ної річ ки 
(48º33´N, 23º45´E), 30�08�2013 (II)�

Puccinia maculosa Schwein.
На Mycelis  muralis (L�) Dumort� Сине вирське 

ПОНДВ, ліс нав коло озе ра Сине вир біля с� Сине-
вирська Поля на (48º36´N, 23º40´E), 13�06�2013 (0, 
I); буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 30�08�2013 (II, III)�

На Prenanthes purpurea L� Сине вирське ПОНДВ, 
буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 25�07�2013 (II, III); буко вий ліс уз довж 
еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 23º42´E), 30�08�2013 
(II, III) (масо во)�
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Puccinia menthae Pers.
На Mentha  longifolia (L�) Huds�  Чор норі цьке 

ПОНДВ, лісо ва доро га вздовж Чор ної річ ки 
(48º33´N, 23º45´E), 30�08�2013 (II, III)�

Puccinia poarum Nielsen
На Petasites  albus (L�) P� Gaertn�  Ост ри цьке 

ПОНДВ, уро чище Вели ка Гроп ка (48º31´N, 
23º41´E), 07�06�2013 (0, I); Чор норі цьке ПОНДВ, 
уро чище Чор на Річ ка, лісо ва доро га (48º32´N, 
23º46´E), 07�06�2013 (0, I)�

Puccinia punctata Link
На Galium  odoratum (L�) Scop� Сине вирське 

ПОНДВ, буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки 
(48º30´N, 23º42´E), 30�08�2013 (II, III)�

На Galium  carpaticum Klokov Сине вирське 
ПОНДВ, буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки 
(48º30´N, 23º42´E), 25�07�2013 (0, I, II, III)�

На Galium sp� Чор норі цьке ПОНДВ, лісо ва 
доро га вздовж Чор ної річ ки (48º33´N, 23º45´E), 
30�08�2013 (II)�

Puccinia violae (Schumach.) DC.
На Viola sp� Ост ри цьке ПОНДВ, луки на пра вому 

бере зі р� Те реб ля (48º34´N, 23º39´E), 16�07�2013 
(II, III); доро га до уро чища Геде шова (48º31´N, 
23º41´E), 20�07�2013 (II, силь не ура жен ня гі пер-
пара зи том Eudarluca sp�)�

Uromyces rumicis (Schumach.) G. Winter
На Rumex obtusifolius L� Ост ри цьке ПОНДВ, до-

слід на ді лян ка рід кіс них рос лин на про ти офі су 
НПП «Сине вир» (48º32´N, 23º38´E), 28�08�2013 (II, 
III)�

Авто ри  ви слов лю ють  щиру  подя ку  ди рек торо ві 
НПП  «Сине вир»  М.Ю.  Дер баку  за  спри яння  в  про-
ве ден ні  міко ло гіч них  обсте жень  на  тери то рії  пар-
ку, заступ нико ві ди рек тора з нау ко вої робо ти канд. 
біол. наук Ю.Ю. Тюху та спів ро біт ни кам нау ково го 
від ділу, зок рема Т.М. Ніро ді, за діє ву допо могу у вико-
нан ні по льо вих ро біт.
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Инсти тут бота ники име ни Н�Г� Хо лод ного НАН Ук раи ны, 
г� Киев

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЖАВЧИННЫХ ГРИБАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «СИНЕВИР» 

В результате микологических обследований в Националь-
ном природном парке «Синевир» в июне—августе 2013 г� 
было выявлено 25 видов из 6 родов порядка Pucciniales (Puc-
cinia Pers� — 13 видов, Phragmidium Link — 5, Melampsora 
Castagne — 4 и по одному виду из родов Coleosporium Lév�, 
Gymnosporangium R� Hedw� ex DC� и Uromyces (Link) Unger)� 
Рабо та иллюстри рова на 6 мик рофо то гра фия ми�

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Pucciniales, видовой состав, Горганы, 
НПП «Сине вир», Украина.

Yu.Ya. Tykhonenko, I.O. Dudka
M�G� Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

THE FIRST DATA ON RUSTS OF THE SYNEVYR 
NATIONAL NATURE PARK

The first mycological study of the National Nature Park “Syn-
evyr” (west Ukraine) in June — August 2010 reveals 25 species of 
6 genera of the order Pucciniales� The following genera are repre-
sented by: Puccinia Pers� — 13 species, Phragmidium Link — five, 
Melampsora Castagne — four, Coleosporium Lév�, Gymnosporangi-
um R� Hedw� ex DC� and Uromyces (Link) Unger — one species 
each� The article is illustrated by 6 microphotographs�

K  e  y  w  o  r  d  s: Pucciniales, species,  Gorgany,  Synevyr  National 
Nature Park, Ukraine�
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Mycena  galopus (Pers�) P� Kumm� є най поши рені-
шим представ ни ком сек ції Lactipedes роду Mycena 
(Pers�) Roussel, а та кож од ним із най біль ших ви дів 
роду в За хід ній, Цен траль ній і Пів ніч ній Євро-
пі (Smith, 1947; Maas Geesteranus, 1992; Robich, 
2003; Funga Nordica, 2012)� Ос тан нє спри чини ло 
широ ке вико ристан ня M.  galopus як мо дель ного 
об’єкта при до слі джен ні дея ких ас пек тів еко ло гії, 
фі зіо ло гії та біо хі мії са про троф них бази діє вих гри-
бів (Hering, 1982; Chard, Wray, 1983; Frankland et 
al�, 1995)� Вод но час цей вид — над зви чай но полі-
морф ний, що спо нука ло до слід ни ків до виді лен ня 
низ ки внут ріш ньо видо вих так со нів� Од ним із та-
ких так со нів є Mycena galopus var� leucogala (Cooke) 
J�E� Lange, що його різ ні авто ри роз гля дали та кож 
як Mycena galopus var� nigra Rea або як самостій ний 
вид Mycena leucogala (Cooke) Saccardo� Клю чови ми 
від мін ностя ми цьо го так сона від типо вого різ нови-
ду є тем ніше за барв лен ня бази діом (особ ливо наго-
лошу єть ся на тем но-буро му за барв лен ні верх ньої 
час тини ніж ки, на від міну від пере важ но світ лого 
в типо вого різ нови ду) та біль ше вира жена, по рів-
няно з типо вим різ нови дом, ди вер тику лят ність 

кін це вих еле мен тів кути кули ніж ки та ша пин ки 
(Maas Geesteranus, 1992)�

Одно знач ності в по гля дах на ста тус цьо го так-
сона не до сяг нуто й досі� Авто ри, кот рі схиль-
ні роз гля дати M.  leucogala як різ но вид M.  galopus, 
апе лю ють пере важ но до висо кої мор фоло гіч ної 
мін ливості M. galopus і до пра ці бри тансько го міко-
лога Дж� Чар да та його спів авто рів (Chard, Wray, 
1983), де наво дять ся дані щодо іден тич ної анти-
ген ної ак тив ності куль тур M.  galopus var� galopus, 
M. galopus var� candida та M. leucogala, на про тива гу 
ін шим ви дам сек ції Lactipedes (Robich, 2003; Funga 
Nordica, 2012)� Ці ж по гля ди від пові да ють та кож 
но менк ла тур ній базі да них Index Fungorum (Kirk, 
2013)� Вод но час дея кі авто ри напо ляга ють на ста-
тусі самостій ного виду для M. leucogala — на підста-
ві мік ро- та мак ро мор фоло гіч них від мін ностей 
від ін ших різ нови дів виду: M.  galopus var� galopus 
і M.  galopus var� candida (Maas Geesteranus, 1992; 
Aronsen, 2013)� У цій пра ці ми дот ри мує мося пер-
шого з наве де них по гля дів на ста тус так сона�

Mycena  galopus  s� l� відо ма в Євро пі, Пів ніч ній 
Аме риці (Smith, 1947), Схід ній Азії, а саме на Дале-
кому Схо ді Ро сії та в Япо нії (Бег ляно ва, 1972; Ва-
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силь ева, 1973; Пет ров, 1991), а та кож у Но вій Зе-
лан дії (New Zealand���, 2013)� Різ но вид M.  galopus 
var� leucogala на сьо го дні зна ний лише з тери то-
рії Євро пи та за кіль кома зна хід ками з Ма лої Азії 
(Sesli, Denchev, 2008)�

Mycena  galopus є од ним із неба га тьох ви дів ага-
рико їд них гри бів, для яких мож ливо дово лі точ-
но ок рес лити регі он су ціль ного поши рен ня, при-
найм ні в ме жах доб ре до слі дже ної в міко ло гіч ному 
пла ні тери то рії Євро пи� Цьо му спри яли хоро ша 
впі зна ва ність виду, а та кож його масо вість у біль-
шості євро пейських кра їн� У та ких кра ї нах, як 
Австрія, Бол га рія, Вели ка Бри та нія, Есто нія, Ір-
лан дія, Іспа нія, Іта лія, Лит ва, Ні дер лан ди, Ні-
меч чина, Нор ве гія, Поль ща, Руму нія, Фін лян дія, 
Швей ца рія та Шве ція M. galopus var� galopus наво-
дить ся як у на ціо наль них чек-лис тах, так і в чис лен-
них ре гіо наль них зве ден нях� У Схід ній Євро пі вид 
вка зу ють для тери то рії Біло русі та пів ніч ної поло-
вини євро пейської час тини Ро сії� На цих тери торі-
ях M.  galopus є зви чай ним, а поде коли — й масо-
вим ви дом� Поши рен ня M.  galopus  var�  leucogala, 
за біль шістю дже рел, збі гає ться з роз по всю джен-
ням його типо вого різ нови ду, хоча за зна чає ться, 
що представ ники різ нови ду тра п ляю ться знач но 
рід ше (Сер жани на, 1984, Lisiewska, 1987; Fungi of 
Switzerland, 1991; Maas Geesteranus, 1992; Rexer, 
1994; Виш нев ский, 1998; Пере ве ден цева, 1998; 
Кова лен ко, Моро зова, 1999; Robich, 2003; Ortega, 
2005; Моро зова, 2007; Chinan, 2010; Denchev, 
Assyov, 2010; O’Hanlon, 2011; Funga Nordica, 2012; 
Polemis et al�, 2012; Aronsen, 2013; Austrian���, 2013; 
eBiodiversity���, 2013; Iršėnaitė et al�, 2013; Legon et 
al�, 2013; Siller et al�, 2013)� 

В Укра їні відо мості про зна хід ки M. galopus s� l� 
вкрай бід ні� «Ви знач ник гри бів Укра їни» (1979) 
вка зує цей вид для тери то рії Роз то цько-Опільських 
лі сів� У «Ви знач нику» наво дять ся та кож відо мості 
сто сов но M. galopoda (Pers�) P� Kumm� — на зви, що 
нара зі не ви зна єть ся, але не може бути зве дена до 
сино німа M. galopus (Pers�) P� Kumm� Віро гід но, під 
цією на звою мог ли розу міти будь-який вид сек ції 
Lactipedes� База да них «Гри би Укра їни» (Анд ріа-
нова та ін�, 2006) міс тить один за пис про зна хід ку 
M. galopus А� Вруб левським на тери то рії ни ніш ньої 
Львівської адмі ніст ра тив ної об лас ті (Wróblewski, 
1922)� Не ви клю чено, що «Ви знач ник» наво дить 
відо мості сто сов но M. galopus саме на підста ві пра ці 
А� Вруб левсько го� Згад ки про вияв лен ня M. galopus 

міс тять ся та кож у публікаціях Т�Л� Горо вої, яка зна-
йшла цей вид у яли но вих лі сах Стрийсько-Санської 
Вер хови ни Ско лівсько го р-ну Львівської обл� 
(Горо ва, 1980, 1982)�

В ос тан нє деся ти річ чя M. galopus s� l� зна ходи ли 
в Укра їні де кіль ка ра зів у При кар пат ті та на За хід-
ному По ліс сі (М�П� При дюк, пер со наль не пові-
дом лен ня)� Про те ці дані й досі не опуб ліко вані� 
Та ким чи ном, на сьо го дні M.  galopus s� l� відо ма з 
тери то рії Укра їни за де кіль кома зна хід ками із за хід-
ної та пів ніч но-за хід ної час тин кра їни� Дос то вір ні 
опуб ліко вані відо мості про зна хід ки M. galopus var� 
leucogala в Укра їні від сут ні�

Під сумо вую чи, вар то звер нути ува гу на дві особ-
ливості поши рен ня M.  galopus s� l� По-пер ше, на 
біль шій час тині тери то рії Євро пи, що ле жить на 
за хід і пів ніч від Укра їни, вид є зви чай ним і на віть 
масо вим� Вод но час в Укра їні M.  galopus s� l� лише 
поде коли тра пля єть ся в за хід ній та пів ніч но-за хід-
ній час ти нах кра їни; на біль шій час тині її тери то рії 
вид не зна ходи ли вза галі� Від так тери торі єю Укра-
їни про хо дить дово лі різ ка межа між ре гіо ном, де 
M. galopus s� l� є зви чай ним, і ре гіо ном, де цей вид 
тра пля єть ся над зви чай но рід ко�

20 ве рес ня 2013 р� на тери то рії На ціо наль ного 
при род ного пар ку «Сло бо жанський» було зі бра-
но зра зок, кот рий іден тифі кува ли як M. galopus var� 
leucogala� На ціо наль ний при род ний парк «Сло бо-
жанський» роз міще ний у пів ніч но-за хід ній час тині 
Хар ківської обл�, в доли ні р� Мер ли — лі вої при-
токи Вор скли� За гео бота ніч ним райо ну ван ням, 
тери то рія пар ку ле жить у ме жах Бого ду хівсько го 
райо ну Хар ківсько го окру гу Се ред ньо ро сійської 
лісосте по вої під про він ції Схід ноєв ро пейської про-
він ції Євро пейсько-Си бірської лісосте по вої об лас-
ті (Гео бота ніч не ���, 1977)� Згід но з райо ну ван ням, 
що вико ристо вує ться у «Фло рі гри бів Укра їни», 
тери то рія пар ку при па дає на цен траль ну час тину 
Хар ківсько го лісосте пу (Гелю та, 1989)� При кме тою 
пар ку є най біль ша на Схо ді Укра їни сис тема озер, 
мезо троф них сфаг но вих бо літ і забо лоче них аци-
до філь них лі сів, які сфор мува лися в мере жі арен-
них пони жень на дру гій тера сі р� Мер ли� З цими 
боло тяни ми угру по ван нями пов’язано чима ло 
уні каль них для лісосте по вої зони ви дів су дин них 
рос лин, а та кож низ ка спе ци фіч них ви дів ага рико-
їд них гри бів (При лу цький, 2012; Філа това та ін�, 
2012)� З огля ду на уні каль ність зна хід ки, наво димо 
її мор фоло гіч ний опис�
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Mycena galopus var. leucogala (Cooke) J.E. Lange, 
Fl. Agaric. Danic. 2: 36. 1936 (рис� 1)

Syn.: Agaricus  leucogalus Cooke, Grevillea 12 (no� 
62): 41� 1883; Mycena  leucogala (Cooke) Sacc�, Syll� 
fung� (Abellini) 5: 292� 1887; Mycena galopus var� nigra 
Rea, Brit� basidiomyc� (Cambridge): 395� 1922�

Бази діо ми у зрост ках по 4—10 штук� Ша пин ка 
діа мет ром 1—3 см, дзво никопо діб на з неве ли ким 
гор боч ком, гла день ка, тем но-сіра (до чор ної), з 
мас ним від бли ском� Пластин ки ву зько при рос лі, з 
ма лень ким зуб чи ком, до 3 мм зав шир шки, світ ло-
сірі� Кіль кість дов гих пласти нок, що сяга ють ніж-
ки, від 17 до 22, кіль кість ко рот ких пласти нок, які 
не дося га ють ніж ки, — 15—19� Ніж ка 5—7 см зав-
дов жки, 2—4 мм у діа мет рі, ци лін д рич на, в дея ких 
бази діом із гли бо ким по здовж нім жо лоб ком, пере-
кру чена, хря щува та, її ко лір по діб ний до ко льо-
ру ша пин ки, на зла мі (особ ливо вияв ляє ться біля 
осно ви) виді ляє мо лоч но-бі лий сік� М’якуш бруд-
но-бі лий, за пах гриб ний, неви раз ний� 

Спо ри (8,5—)10,1—10,9(—13,3) × (4,9—)5,4—
5,8(—6,0) мкм, еліп соїд ні, гла день кі� Бази дії ци-
лін д рич но-була вопо діб ні, 4-спо рові� Хей лоцисти-
ди 67—91 × 15—25 мкм, вере тено по діб ні� Плев-
роцисти ди 70—80 × 21—26 мкм, по діб ні за фор мою 
до хей лоцистид, час то з внут ріш ньо клі тин ними 
вклю чен нями� Гіфи кути кули ша пин ки ди вер тику-
лят ні� Гіфи кути кули ніж ки ди вер тику лят ні, вира-
же них кау лоцистид не вияв лено� На міце лії наяв ні 
пряж ки�

Опис базу єть ся на зраз ку CWU (Myc) AG 0506, 
який було вияв лено на тери то рії На ціо наль ного 
при род ного пар ку «Сло бо жанський», (Воло дими-
рівське ПНДВ, N 50�086678 × O 35�248909), на 
зла ко вій кур тині в аци до філь ному зла ково-зеле-
номо хово му бе рез няку, сформованому в боро вому 
пони жен ні, 20�09�2013�

За галь не поши рен ня. Євро па: Авст рія, Бол га рія, 
Вели ка Бри та нія, Есто нія, Ір лан дія, Іспа нія, Іта лія, 
Лит ва, Ні дер лан ди, Ні меч чина, Нор ве гія, Поль ща, 
Ро сія, Руму нія, Угор щина, Фін лян дія, Швей ца рія, 
Шве ція, Укра їна; Азія: Ту реч чина�

Якщо ана лізу вати поши рен ня виду (включ но 
з різ нови дом leucogala) тери то рія ми з ви раз ною 
зо наль ністю, на прик лад, євро пейською час ти-
ною Ро сії, мож на за ува жити, що межа су ціль ного 
поши рен ня так сона прак тич но збі гає ться з ме жею 
лісо вої та лісосте по вої при род них зон (Кова лен-
ко, Моро зова, 1999; Моро зова, 2007; Малышева, 

Малышева, 2008; Сари чева и др�, 2009; Све таше-
ва Т� Ю�, усне пові дом лен ня)� Про те є відо мості 
про по оди нокі зна хід ки типо вого різ нови ду в сте-
по вій зоні, зок рема в Рос товській об лас ті Ро сії, 
де M.  galopus var� galopus було вияв лено в бай рач-
ній діб рові у зво ложе ному пони жен ні (ІX  Рабо-
чее  сове ща ние���, 2008)� Мож на при пус тити, що 
M.  galopus s� l� від дає пере вагу доб ре зво ложе ним 
осе ли щам, на що вка зує й те, що вид час то тра п-
ля єть ся се ред сфаг но вих мо хів (Сер жани на, 1984; 
Maas Geesteranus, 1992; Моро зова, 2007; Aronsen, 
2013; Siller et al�, 2013)� Віро гід но, цим зу мов лене 
й обме жен ня су ціль ного поши рен ня M. galopus зо-
ною з дос тат ньою зво ложе ністю, а та кож те, що 
епі зо дич ні зна хід ки виду поза межа ми цієї зони 
ма ють міс це в доб ре зво ложе них осе ли щах� До 
того ж, від по від но до да них О�В� Моро зо вої (усне 
пові дом лен ня) сто сов но Пів ніч но-За хід ної Ро сії, 
M. galopus var� leucogala тра пля єть ся у тро хи сухі ших 
осе ли щах, ніж типо вий різ но вид� 

У цьо му кон тексті наша зна хід ка M. galopus var� 
leucogala в забо лоче ному, по кри тому мо хом бе рез-
няку ціл ком «впи сує ться» в за галь ну кар тину� Сво-
єю чер гою, під час по даль ших до слі джень забо-
лоче них арен них пони жень, поши ре них у лісосте-
по вій зоні Укра їни на дру гих тера сах рі чок, ціл ком 
віро гід но мо жуть бути вияв лені нові лока літе ти як 
M. galopus var� leucogala, так і ін ших різ нови дів цьо-
го виду�

Рис� 1� Mycena  galopus var� leucogala:  a — спори, b — 
хейлоцистиди, c — плевроцистиди, d — елементи покривів 
шапинки, f — елементи покривів ніжки� Довжина штриха — 
10 мкм

Fig� 1� Mycena  galopus var� leucogala:  a — spores, b — 
cheilocystidia, c — pleurocystidia, d — cap cuticle elements, f — 
stem cuticle elements� Bar 10 μm
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Поши рен ня M. galopus var� galopus і M. galopus var� 
leucogala в Євро пі, а та кож міс це на шої зна хід ки 
зоб раже но на рис� 2�
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НАХОДКА MYCENA GALOPUS VAR� LEUCOGALA 
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Вступ 

Надмірне підвищення температурі 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 ву-
чим з-по 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 (Zavaleta-Mancera 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 6-бен 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 10-4М вод ним роз чи ном 6-бен 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, Michel-Wolwertz, 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 
Plan-Neofluor 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 лій-фос 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 мкмоль-1см-1� 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 лій-фос фат ному буфе рі (pH=7,0) 
на холо ді (Rios-Gonzalez 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 лій-фос 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 лій-фос 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�

До слі джен ня вмісту ендо ген ного Н
2
О

2
 вия вило, 

що його кіль кість зроста ла 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

А

Б
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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, при обробці 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)



248 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(2)

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 
(Zavaleta-Mancera 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, АФК-сиг-
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 і зокрема, Н

2
О

2 
в умо вах стре су�
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Н.Н .Мусиенко, В.В. Жук, Л.М. Бацманова
Науч но-учеб 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 6-бен-
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 6-benzylaminopurine (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.

SYNANTHROPIZATION OF FLORA AND VEGETATION
The 11th International Conference 
11-13 September 2014 in Poznan
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
Committee of Botany of the Polish Academy of Sciences. Polish Botanical Society, Poznan Branch
would like to invite you to participate in the Conference on anthropogenic transformations of plant cover
CONFERENCE PROGRAM OUTLINE: Thursday 11 September 2014

- Plenary session dedicated to Professor dr� nab� Janusz B� FALINSKI on his 10th death anniversary
- Paper sessiQn 1: Anthropogenic transformations of flora
- Paper session 2: Anthropogenic transformations of vegetation
- Poster session 
Friday 12 September 2014 � 
- Paper session 3: Plant variability and microevolution in human-influenced ecosystems
- Paper session 4: Process and mechanisms of plant extinction
- Paper session 5: Process and mechanisms of plant invasion
- Poster session
- Ceremonial supper
- Transfer to the House of Creative Work and Leisure in Obrzycko 

Saturday 13 September 2014
- Field trip: Notecka Forest - Warta Valley - Notec Valley

ORGANIZATIONAL INFORMATION 
Organizational Committee: Zbigniew Celka (Chairman); Elzbieta Obarska & Natalia Olejnik (Secretariat); Julian 
Chmiel, Marlena Lembicz, Marek Kasprowicz, PiotrSzkudlarz, Justyna Wiland-Szymanska 
Address of the Conference Secretariat: Department of Plant Taxonomy, Faculty of Biology of Adam Mickiewicz 
University, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Phone: +48 61 829 5696 /56S8 /5692 /5689, Fax: +48 61 8295636, 
e-mail: zcelka@amu�edu�pl, eobarska@amu�edu�pl
Costs of participation: registration fee - 250 PLN, PhD students & students - 150 PLN; meals (breakfasts in Poznan 
excluded) - 250 PLN, accommodation in Obrzycko - 60 PLN a night; accommodation in Poznan - please arrange 
on your own, organizers recommend: System Hotels (http://www�quality-hotels�pl/poznan) 
For the detailed information on the Conference and registration please visit: www.synantrop.home.edu.pl

ОГОЛОШЕННЯ
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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 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�) 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 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-

© 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�, 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.) 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)�

Ча гар ник 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�) Gűrke� 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, а также 
хозяйственное использование этого вида�

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 
INTERESTING FINDING 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, and economic use of the species are given�

K e y  w o r d s: Polygonaceae, Calligonum, flora of Ukraine, 
herbarium KW.
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Орест Тео доро вич Демків наро див ся 27 квітня 1934 
року в селі Дуб’є Бродівського рай ону Львівської 
області� В його ди тинство ввірвалася війна, а в 
повоєнні роки — важкі селянські будні багатодітної 
сім’ї, в якій, окрім ньо го, зроста ло п’ять сес тер� Ці 
часи на кла ли не абия кий відбиток на сприй нят-
тя життєвих цінностей, став лен ня до обов’язків, 
розуміння життєвих негараздів і при кростей� 
Як вина горо ду після пере жито го сприй няв 
Орест Демків нав чан ня на фізичному факультеті 
Львівського дер жав ного університету імені Івана 
Фран ка, який він із відзнакою закінчив у 1957 році�

Спо чат ку О�Т� Демків пра цю вав інженером у 
радіобіологічній лабораторії університету, а з 1961 
року — мо лод шим нау ко вим співробітником у 
відділі ботаніки Львівського при ро доз нав чого 
му зею АН УРСР� Відділ за зна вав постійних пере-
тво рень, доки на його основі не був ство ре ний 
Інститут екології Кар пат НАН України, де Орест 
Тео доро вич пра цю вав і яко му віддавав усю життєву 
енергію та знан ня до того, як у 2008 році вий шов 
на пенсію� 

У 1967 році О�Т� Демків за хис тив кан ди датсь-
ку дисертацію «На гро мад жен ня радіоактивних 
ізотопів гірськими рос лина ми»� Зустріч і твор-
ча співпраця з ви дат ним українським ботаніком, 
про фесо ром, чле ном-ко рес пон ден том АН УРСР 
Андрієм Со зон тови чем Лаза рен ком ста ла 
вирішальною в нау ково му житті фізика-тео рети ка 
О�Т� Дем кова, який зго дом до сяг рівня філігран-
ного ек спе ри мен тато ра-бріолога� З 1979 року Орест 
Тео доро вич керує відділом еко мор фоге незу рос-
лин і в 1980 році захищає док торсь ку дисертацію 
на тему «Функціональна організація мор фоге незу 

гаметофіту мохів»� У 1997 році йому присвоєно 
зван ня про фесо ра� 

У 1965 році О�Т� Демків розпочинає оригінальні 
дослідження мор фоге незу та механізмів фор мо-
твор чих процесів мохоподібних, залу чаю чи до 
експериментальної робо ти ба гать ох співробітників 
відділу� Він вивчає особливості фор мо твор чих 
процесів мохів на клітинному й субклітинному 
рівнях, встановлює яви ще біоелектричної 
полярності, мем бран ного транс пор ту, коре ля-
тив них міжклітинних взаємозв’язків про тоне ми� 
Більшу час тину робо ти зай ма ють дослідження 
апікального рос ту, орієнтації дихроїчних моле кул 
фоторецепторів, галу жен ня клітин про тоне ми, 
диференціації та за кла дан ня брунь ок, фор му ван ня 
органів веге та тив ного розм но жен ня�

При дослідженні фор мо твор чих процесів Орест 
Тео доро вич нама гав ся застосувати принципи 
сис тем ного підходу� Спи раю чись на класичні 
теоретичні осно ви мор фоге незу, він спро бу вав 
уза галь нити на рівні клітин про тоне ми хвиль ову 
при роду мембранної проникливості, цито ске лет-
но-мемб ран них пере тво рень, клітинних поділів 
і галу жен ня клітин� Уче ний з’ясував, що важ ливу 
ініціювальну роль у морфогенезі вико ну ють струк-
тури, в яких мо жуть вини кати неоднорідності, 
котрі при зво дять до самоорганізації� Та кою струк-
ту рою є плаз ма тич на мем бра на, біоелектрична 
поляризація якої ініціює концентраційну та 
метаболічну поляризацію клітин як пере думо ву 
мор фоге не тич них процесів� О�Т� Демків ро бить 
вис но вок про те, що пояс нен ня мор фоге не тич-
них процесів слід шука ти у внутрішньоклітинній 
організації метаболізму: ритмічності клітинних 

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Ювілейні дати 

ОРЕСТ ТЕОДОРОВИЧ ДЕМКІВ
(до 80-річчя вченого)
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поділів активації/деактивації процесів метаболізму 
та метамерній будові рос лин ного організму�

Підсумком цьо го періоду діяльності О�Т� Дем-
кова ста ла монографія «Мор фоге нез архегоніат», 
яку високо оцінив док тор біологічних наук, про-
фе сор В�І� Кефелі (ІФР АН СРСР; Росія, Москва) 
оха рак тери зу вав як пріоритетний на прям вив чен-
ня фор мо твор чих процесів архегоніат і цілісну сис-
тему ек спе ри мен таль них досліджень механізмів 
диференціації�

Як високопрофесійний керівник відділу й дале-
ко гляд ний уче ний, О�Т� Демків нама гав ся знай-
ти обґрунтування для но вих пошу ко вих тем, які 
були б пер спек тив ними для нау ково го рос ту моло-
дих дослідників і творчої праці всіх співробітників 
відділу� Він роз почав дослідження особ ливостей 
фенотипної пластичності бріофітів природної 
фло ри; стійкості мохів до стре су та їх адаптації до 
не спри ятли вих змін екологічних факторів� Ак-
тив но обго ворю вали ся можливості вико ристан-
ня но вих напрямів сучасної біологічної нау-
ки — дослідження епігенетичної регуляції генної 
експресії та участі епігенетичних сис тем у роз вит ку 
за хис них адап тив них реакцій мохоподібних� 

Слід зазначити, що як фізик О�Т� Демків над-
зви чай но вміло вико ристо ву вав мате ма тич ну 
ста тисти ку, що дава ло можливість отри мати з 
біологічного ек спе ри мен ту ви черп ну інформацію 
і зро бити обґрунтовані уза галь нен ня� Як відомого 
знав ця методів мате ма тич ного аналізу його неод-
нора зово за про шува ли про вес ти нав чан ня з 
біометрії в нау ко вих уста но вах Льво ва та Києва� 
Він охо че кон суль ту вав біологів, екологів і навіть 
деко го з математиків, які зай мали ся аналізом 
біологічних сис тем� 

Особ ли вий інтерес до мохів, як об’єкта 
досліджень, у біологів-ботаніків з’явився тоді, 
коли для вив чен ня впли ву факторів космічного 
поль оту на ріст і роз ви ток рос лин за про пону вали 
підібрати декілька видів мохів� Космічна біологія 
на той час уже успішно роз вива лася в Росії та США� 
Тому, коли для про ве ден ня спільних досліджень за-
про сили українських уче них, О�Т� Демків вия вив-
ся од ним із лідерів у підготовці експериментів на 
російських біосупутниках, а зго дом українсько-
американської про гра ми «Shuttle’97»� 

Космічна біологія на дов го захо пила Ореста Тео-
доро вича� Він за про пону вав низ ку оригінальних 
підходів для з’ясування при роди взаємодії світла 
та гравітації у тропізмах, морфогенезі брунь ок 

гаметофорів, рос то вих спіральних ру хах; ви зна чив, 
що гравітація є регу ля тор ним фак то ром брунь ко-
тво рен ня в мохів� За зви чай усі ек спе ри мен ти про-
води ли як на Землі, так і в умо вах невагомості� 
О�Т� Демків був вико нав цем трьох експериментів у 
Космосі: на російських біосупутниках «Бион-11», 
«Фо тон» і американському космічному кораблі 
«Columbia»�

Слід та кож за зна чити, що свій вне сок про фе-
сор О�Т� Демків зро бив і в дослідження струк тури 
виду та видо у тво рен ня, аналізуючи з учня ми й 
коле гами внутрішньовидову мор фо-фізіологічну 
та біохімічну мінливість, екологічну пластичність, 
роль поліплоїдії та хро мо сом них рас у структурі 
виду й особливості їх поши рен ня у бріофітів�

Про фе сор О�Т� Демків — ав тор двох монографій 
і по над 200 публікацій у вітчизняних і за кор-
дон них жур на лах� Під його керівництвом де сять 
співробітників відділу й аспірантів за хис тили 
кандидатські дисертації�

Нау кове поле зору Ореста Тео доро вича до-
сить широ ке, його ідеї оригінальні й актуальні, 
скеровані на по даль ший роз ви ток улюбленої 
спра ви та збе ре жен ня відділу як інтелектуального 
осе ред ку науковців-бріологів, з яки ми кон суль-
ту ють ся не лише українські, а й іноземні коле ги� 
Нині співробітники відділу ак тив но роз вива ють 
започатковані про фесо ром робо ти� Для наукової 
діяльності та уза галь нен ня біології мохоподібних 
є чима ло акту аль них і пер спек тив них напрямів, 
і зу сил лями лю дей, які зацікавлені в їхньому 
розв’язанні, вив чен ня цієї гру пи рос лин три вати-
ме�

Час ле тить� Цієї вес ни ми привітали Ореста 
Тео доро вича з ювілеєм� Від усь ого сер ця щиро 
побажали йому доб рого здо ров’я, сили духу, успіхів 
і здобутків і щоби ще бага то чудо вих ве сен при-
носи ли Вам, доро гий Оресте Тео доро вичу, радість 
і щас тя� Мно гая літ, із роси й води, доро гий Учи-
телю!

Із гли бо кою поша ною і щи рою лю бов’ю,
співробітники відділу екоморфогенезу рослин 

Інституту екології Карпат НАН України
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