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Вступ

Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kułcz. et Pawł. 
(Asteraceae) — рід кіс ний, ре лік то вий вид, за не се-
ний до Чер во них книг Ук ра ї ни, Поль щі, ко лиш-
ньо го Ра дянсь ко го Сою зу, Єв ро пейсь ко го Чер во-
но го спи ску МСОП та до дат ку 1 Бернської кон-
вен ції (Ві ні чен ко, 2006; Крас ная ., 1984; Чер во на., 
2009; European 2011; Polska., 1993).

В Ук ра ї ні пот ре бує охо ро ни кож не міс це зна хо-
джен ня виду, од нак не дос тат ня вив че ність по пу ля-
цій не спри яє на ла го джен ню його на леж ної охо ро-
ни. Впро довж 2012—2013 рр. ми до слі джу ва ди по-
пу ля ції Carlina onopordifolia на схід ній межі ареа лу 
на Цен траль но му (Схід но му) По діл лі в ме жах Він-
ни цької об лас ті (кар то схе ма).

Об’єкти та ме то ди ка до слі джень

Об’єктом вив чен ня були при род ні по пу ля ції 
C. onopordifolia на Схід но му По діл лі. Наші до слі-
джен ня ґрун ту ю ть ся на ре зуль та тах ек спе ди цій них 

ви їз дів, а та кож оп ра цю ван нях гер бар них збо рів 
Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук-
ра ї ни (KW), На ціо наль но го бо та ніч но го саду іме-
ні М.М. Гриш ка (KWHA), Ки ївсь ко го на ціо наль-
но го уні вер си те ту іме ні Та ра са Шев чен ка (KWS), 
Львівсь ко го на ціо наль но го уні вер си те ту іме ні Іва-
на Фран ка (LW), Львівсь ко го при род ни чо го му зею 
НАН Ук ра ї ни (LWS), Інсти ту ту еко ло гії Кар пат 
НАН Ук ра ї ни (LWKS).

Еко ло го-це но тич ні умо ви міс цез ростань 
C. onopordifolia вив ча ли за ме то ди кою Т.А. Ра бот-
но ва (1984). Ві ко ву струк ту ру по пу ля цій вста-
нов лю ва ли за його ж ме то дич ни ми прин ци па ми. 
Чи сель ність осо бин різ них он то ге не тич них ста-
нів ви зна ча ли шля хом без по се ред ніх під ра хун ків 
на всій пло щі, яку за ймає кож на по пу ля ція. Для 
з’ясування он то ге не тич них ста нів осо бин у по пу-
ля ці ях ви ко ристо ву ва ли ді аг ностич ні оз на ки, опи-
са ні А.Т. Зе лен чу ком (1985). На зви ви дів на ве де ні 
від по від но до зве ден ня С.Л. Мо ся кі на та М.М. Фе-
до рон чу ка (1999). От ри ма ні ре зуль та ти оп ра цьо ву-
ва ли ста тистич но.
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Сучасне поширення Carlina onopordifolia на Східному Поділлі

Modern distribution of Carlina onopordifolia in Earsten Podilla
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Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Диз’юнктивний аре ал Carlina onopordifolia охо п-
лює Во ли но-По дільську (Ук ра ї на), Люб лінську та 
Ма ло польську (Поль ща) ви со чи ни. У ме жах Поль щі 
ви явлено п’ять ло ка лі те тів цьо го виду (Polska…, 1993).

Ос нов на час ти на міс це зна хо джень C. onopordi-
folia скон цен тро ва на на за хо ді Во ли но-По діл ля, 
в ме жах Іва но-Фран ківської, Львівської, Тер но-
пільської та Рів ненської об лас тей. Із 20 ло ка лі те тів, 
за фік со ва них у цій час ти ні ареа лу, до на ших днів 
збе рег ло ся 16, у тому чис лі 14 на По дільській ви со-
чи ні та 2 — на Во линській (Мель ник та ін., 2007).

Схід но по дільський ек ск лав ареа лу виду від да-
ле ний на 350 км на пів ден ний схід від Во ли но-За-
хід но по дільсь ко го. На яв ність C. onopordifolia на 
Цен траль но му (Схід но му) По діл лі впер ше від зна-
чив А. Ан д р же йовський (1855, 1862), який на во див 
його ло ка лі те ти для око лиць міст Брац ла ва, Гай-
си на, Ла ди жи на та с. Куль бич на те ри то рії су час-
ної Він нич чи ни. У наш час, за лі те ра тур ни ми та 
гер бар ни ми да ни ми, на Схід но му По діл лі в ме жах 
Він ни цької обл. за фік со ва ні такі міс це зна хо джен-
ня виду: в Ци бу лівсь ко му ліс ництві в око ли цях 
с. Обо дів ка Тростя не цько го р-ну (Фе до рон чук, 
2006, KW), в уро чи щі Те ре щу ків Яр на око ли цях 
смт Че чель ник (Ві ні чен ко, 2006; Ко са ківський, 
2008) та в уро чи щі Ро маш ко ве в око ли цях с. Ва-
си лів ка Че чель ни цько го р-ну (При род но-за по від-
ний…, 2009). Ми вия ви ли два нові ло ка лі те ти виду 
в Че чель ни цько му р-ні: в уро чи щі Ва си лів ка біля 
од но ймен но го села та в уро чи щі Ба бі йо ве в око ли-
цях с. Чер во на Греб ля.

Отже, за всю іс то рію бо та ніч них до слі джень на 
Схід но му По діл лі було відзначе но лише 9 ло ка лі те-
тів C. onopordifolia, 4 з них, на які вка зу вав у ХІХ ст. 
А. Ан д р же йовський, оче вид но, вже зник ли.

На во ди мо ре зуль та ти до слі джень су час но го ста-
ну по пу ля цій C. onopordifolia на схід ній межі ареа лу 
Схід ному По діл лі.

В уро чи щі Те ре щу ків Яр, що простя га є ть ся на 
пів день від смт Че чель ник, у до ли ні р. Сав ран ка, 
і за ймає пло щу 3,8 га, C. onopordifolia зростає на 

кар бо нат них чор но зе мах (рен дзи нах) на пів ден но-
схід но му схи лі па гор ба. Рос лин ність луч но го сте пу 
представ ле на фор ма ці єю Cariceta humilis, асо ціа ці-
єю Carex humilis + Teucrium chamaedrys. Про ек тив-
не по крит тя тра воста ну — 90 %. До мі нан та ми тут є 
Carex humilis Leyss. (50 %) і Teucrium chamaedrys L. (25 
%), До скла ду трав’яного по кри ву та кож вхо дять: 
Dactylis glomerata L. (10 %), Elytrigia repens (L.) Nevski 
(10 %), Achillea millefolium L., Agrimonia eupatoria L., 
Asparagus officinalis L., Asperula cynanchica L., Carlina 
vulgaris L., Centaurea scabiosa L., Coronilla varia L., 
Euphorbia amygdaloides L., Festuca valesiaca Gaudin, 
Fragaria viridis Duchesne, Galium verum L., Genista 
tinctori L., Geranium sanguineum L., Helichrysum 
arenarium (L.) Moench, Hieracium pilosella L., Lathyrus 
pannonicus Garcke, Linum hirsutum L., Medicago 
lupulina L., Plantago lanceolata L., P. major L., Poa 
angustifolia L., Potentilla arenaria Borkh., Pulsatilla 
grandis Wender., Rosa canina L., Salvia verticillata L., 
Seneciо jacobaea L., Trifolium montanum L., Vinca 
herbacea Walst. et Kit., Vincetoxicum hirundinaria 
Medik., про ек тив не по крит тя яких мен ше 1 %.

По пу ля ція C. onopordifolia нечислен на, на лі чує 
293 осо би ни, з яких юве ніль них — 10 (3,6 %), ім-
ма тур них — 30 (10,9 %), вір гі ніль них — 141 (51,1 
%), ге не ра тив них — 95 (34,4 %). Се ред ня щіль ність 
по пу ля ції — 1—5 осо бин на м², а мак си маль на — 9 
осо бин на м² (таб ли ця, ри су нок).

В уро чи щі Ро маш ко ве, що за ймає 8,7 га в око ли-
цях с. Ва си лів ка, ло каль на по пу ля ція C. onopordifolia 
при уро че на до се ред ньої та ниж ньої час тин пів ден-
но го схи лу па гор ба (пло ща — 0,5 га). Ґрун ти — кар-
бо нат ні чор но зе ми (рен дзи ни). Луч ний степ уро чи-
ща ха рак те ри зу є ть ся знач ною фло ристич ною різ-
но ма ніт ністю і представ ле ний фор ма ці єю Cariceta 
humilis. За фік со ва ні асо ціа ції Carex humilis+Stipa 
capillata, Carex humilis +Botriochloa ishaemum, Carex 
humilis+Melica nutans. До ос тан ньої асо ціа ції при-
уро че на C. onopordifolia. Про ек тив не по крит тя тра-
воста ну — 90 %. До мі нан та ми є Carex humilis (60 
%) та Melica nutans L. (20 %). Трав’яно-ча гар ни ко-
вий по крив утво рю ють та кож Agrimonia eupatoria (5 
%), Adonis vernаlis L., Ajuga chia Schreb., Asparagus 

Віковий стан та чисельність популяцій C. onopordifolia на Східному Поділлі (Національний природний парк «Кармелюкове 
Поділля» в Чечельницькому р-ні Вінницької обл.) 

№ з/п Місцезнаходження популяції
Чисельність

особин

Вікові групи

j % im % v % g %

1. Урочище Терещуків Яр 293 10 3,6 30 10,9 141 51,1 95 34,4

2. Урочище Ромашкове 964 100 10,4 116 12 456 47,3 292 30,3

3. Урочище Василівка 435 40 9,2 45 10,3 270 62 80 18,4

4. Урочище Бабійове 273 36 13,3 68 24,9 106 38,8 63 23,0
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officinalis, Asperula cynanchica, Aster amellus L., 
Betonica officinalis L., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Campanula sibirica L., 
Carlina vulgaris, Cerasus fruticosa Pall., Chamaecytisus 
austriacus (L.) Link, Cichorium intybus L., Crambe 
tataria Siebeók, Dianthus membranaceus Borbás, 
Festuca valesiacus L. Link, Galium verum Sebeok, 
Hypericum perforatum L., Inula ensifolia L., I. hirta L., 
Linaria genistifolia (L.) Mill., Linum hirsutum, Medicago 
lupulina, Origanum vulgare L., Plantago lanceolata, 
P. major, Poa angustifolia, Salvia verticillata, Scabiosa 
ochroleuca L., Senecio jacobaea, Teucrium chamaedrys, 
Thalictrum minus L., Thymus podolicus Klokov et Des.-
Shost., Verbascum nigrum L., про ек тив не покриття яких 
мен ше 1 %.

По пу ля ція C. onopordifolia ба га то чи сель на, на-
лі чує 964 осо би ни, з яких юве ніль них — 100 (10,4 
%), ім ма тур них — 116 (12%), вір гі ніль них — 456 
(47,3%), ге не ра тив них — 292 (30,3 %). Се ред ня 
щіль ність по пу ля ції — 1—4 осо би ни на м².

Уро чи ще Ба бі йо ве роз та шо ва не в око ли цях 
с. Чер во на Греб ля, за ймає пло щу 1,5 га. Ґрун ти тут — 
кар бо нат ні чор но зе ми (рен дзи ни). Луч но-сте по-
ва рос лин ність представ ле на фор ма ці єю Cariceta 
humilis, асо ціа ці єю Carex humilis + Poa angustifolia. 
Про ек тив не по крит тя тра воста ну — 90 %. До мі-
нан та ми є Carex humilis (60 %) та Poa angustifolia (20 
%). До скла ду трав’яного по кри ву та кож вхо дять: 
Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Asperula 
cynachica, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Cerinthe 
minor L., Cuscuta europaea L., Daucus carota L., Echium 
vulgare L., Festuca valesiaca, Fragaria viridis, Galium 
verum, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, 
Lotus corniculatus L., Medicago lupulina, Melica nutans, 
Potentilla arenaria, Rosa canina, Salvia verticillata, 
Scabiosa ochroleuca, Silene vulgaris (Moench) Garcke, 
Teucricum chamaetrys, Thymus podolicus, Trifolium 

montanum, Verbascum nigrum, про ек тив не по крит тя 
яких мен ше 1 %.

По пу ля ція C. onopordifolia нечисленна, на ра хо-
вує 273 осо би ни, з яких юве ніль них — 36 (13,3 %), 
ім ма тур них — 68 (24,9 %), вір гі ніль них — 106 (38,8 
%), ге не ра тив них — 63 (23,0 %). Се ред ня щіль ність 
по пу ля ції — 1—5 осо бин на м², а мак си маль на — 
10—20 на м² (таб ли ця, ри су нок).

Уро чи ще Ва си лів ка роз та шо ва не в око ли цях 
од но ймен но го села. Пло ща ді лян ки — 4500 м2. 
Ґрун ти — кар бо нат ні чор но зе ми (рен дзи ни). Луч-
но-сте по ва рос лин ність представ ле на фор ма ці єю 
Bromopsieta inermis, асо ціа ці єю Bromopsis inermis 
+ Melica nutans. Про ек тив не по крит тя тра воста-
ну — 90 %. До мі нан та ми є Bromopsis inermis (40 %) 
та Melica nutans (30 %). Трав’яний по крив та кож 
фор му ють Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, 
Asparagus officinalis, Astragalus onobrychis L., 
Botriochloa ishaemum (L.) Keng., Calamagrostis epigeios, 
Carex humilis, Centaurea scabiosa, Coronilla varia, 
Dactylis glomerata, Dianthus membranaceus, Eryngium 
planum L., Galium verum, Koeleria cristata (L.) Pers., 
Leopoldia comosa (L.) Parl., Linaria genistifolia, Linum 
hirsutum, Medicago lupulina, Medicago falcate L., 
Muscari neglectum Guss., Origanum vulgare, Plantago 
lanceolata, P. major, Poa angustifolia, Salvia verticillata, 
Senecio jaсobaea, Stachys recta L., Thalictrum minus, 
Verbascum nigrum, про ек тив не по крит тя яких мен-
ше 1 %. Від зна че но про ник нен ня ад вен тив но го 
виду Ambrosia artemisiifolia L.

По пу ля ція C. onopordifolia чи сленна, на ра хо вує 
435 осо би н, з яких юве ніль них — 40 (9,2 %), ім-
ма тур них — 45 (10,3%), вір гі ніль них — 270 (62 %), 
ге не ра тив них — 80 (18,4 %). Се ред ня щіль ність 
по пу ля ції — 1—5 осо бин на 1 м², а мак си маль на — 
10—20 осо бин на 1 м² (таб ли ця, ри су нок).

Спектри онтогенетичних станів C. ono-
pordifolia на Східному Поділлі

Spektra of the ontogenetic states of C. ono-
pordifolia in eastern Podillya

Яр
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Вив чен ня ві ко вої струк ту ри та се ред ньої щіль-
ності C. onopordifolia по ка за ло, що всі до слі дже-
ні по пу ля ції виду на Схід но му По діл лі нор маль-
ні, го меоста тич ні, з пов но член ни ми лі во біч ни ми 
спек тра ми он то ге не тич них ста нів. Спів від но шен-
ня осо бин пре ге не ра тив них ста нів і ге не ра тив них 
рос лин за свід чує спри ят ли ві умо ви для функ ціо ну-
ван ня та са мо під три ман ня по пу ля цій у луч носте-
по вих це но зах.

Ко жен із до слі дже них осе ред ків C. onopordifolia 
на схід ній межі ареа лу ста но вить знач ну нау ко ву 
цін ність у фі то со зо ло гіч но му пла ні. Сте по ві ді-
лян ки Схід но го По діл ля, з яки ми C. оnopordifolia 
пов’язана це но тич но, від зна ча ю ть ся фло ристич-
ним ба гатст вом. Ок рім C. оnopordifolia, тут рос туть 
за не се ні до «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (2009) Adonis 
vernalis і Stipa capilatа L. та ре гіо наль но рід кіс ні 
види Aster amellus, Carex humilis, Cerasus fruticosa, 
Crambe tataria, Leopoldia comosa, Muscari neglectum, 
Vinca herbacea, що вхо дять до офі цій но го пе ре лі ку 
рід кіс них ви дів рос лин Він ни цької обл. (Офі цій-
ні…, 2012), та рід кіс ний вид Linum hirsutum.

Від 1989 р. уро чи ща Ро маш ко ве і Те ре щу ків Яр 
охо ро няю ть ся на пра вах бо та ніч них за каз ни ків 
за галь но дер жав но го зна чен ня (При род но-за по-
від ний…, 2009). З 2009 р. ці за каз ни ки вхо дять до 
На ціо наль но го при род но го пар ку «Кар ме лю ко-
ве По діл ля». На його те ри то рії зна хо дять ся та кож 
уро чи ща Ба бі йо ве та Ва си лів ка, які слід ви лу чи ти з 
гос по дарської зони та пе ре вес ти до за по від ної.

Ви снов ки

Із дев’яти ло ка лі те тів Саrlina оnopordifolia, за фік со-
ва них у Цен траль но му (Схід но му) По діл лі, до нині 
збе рег ло ся п’ять. Еко ло го-це но тич ні умо ви іс ну-
ван ня С. оnopordifolia на схід ній межі ареа лу бли зькі 
до та ких у міс це зна хо джен нях на за хо ді Во ли но-
По діл ля, Люб лінській та Ма ло польській ви со чи-
нах. Усі міс цез ростан ня при уро че ні до пів ден них, 
пів ден но-за хід них і пів ден но-схід них схи лів па-
гор бів із кар бо нат ни ми чор но зем ни ми ґрун та ми. 
Луч но-сте по ва рос лин ність Схід но го По діл ля, 
ком по нен том якої є С. оnopordifolia, представ ле-
на пе ре важ но фор ма ці єю Cariсeta humilis та зрід ка 
(один ви па док) — Bromopsieta inermis. Ана ліз ві ко-
вої струк ту ри по пу ля цій С. оnopordifolia на схід ній 
межі ареа лу по ка зав, що всі вони є го меоста тич-
ни ми з лі во біч ни ми спек тра ми он то ге не тич них 
ста нів. Це свід чить про від по від ність це но тич них 
умов луч них сте пів Схід но го По діл ля еко ло гіч ним 
пот ре бам С. оnopordifolia.

Якщо бу дуть збе ре же ні луч ні сте пи на схо ді По-
діл ля, то збе ре жуть ся і по пу ля ції С. оnopordifolia. 
Ос кіль ки всі вони зна хо дять ся на те ри то рії На ціо-
наль но го при род но го пар ку «Кар ме лю ко ве По-
діл ля», їхню охо ро ну мож на вва жа ти за до віль ною. 
При чо му в уро чи щах Ро маш ко ве і Те ре щу ків Яр ще 
в 1989 р. ство ре ні бо та ніч ні за каз ни ки за галь но дер-
жав но го зна чен ня, а уро чи ща Ба бі йо ве та Ва си лів-
ка пе ре бу ва ють у гос по дарській зоні на ціо наль но-
го при род но го пар ку. З ме тою по ліп шен ня охо ро-
ни С. оnopordifolia на схід ній межі до слі джу ва но го 
ареа лу їх пот ріб но ви лу чи ти з гос по дарської зони і 
пе ре вес ти до за по від ної. 
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CARLINA ONOPORDIFOLIA (ASTERACEAE) НА 
ВОСТОЧНОМ ПОДОЛЬЕ

Рассмотрено географическое распространение и 
современное состояние популяций редкого вида флоры 
Европы — Carlina onopordifolia Besser ex  Szafer, Kułcz. et Pawł. 
(Asteraceae) на восточном пределе ареала в Центральном 
(Восточном) Подолье (Винницкая обл.). Проанализированы 
местообитания и возрастная структура популяций вида в 
регионе. Предложены рекомендации по улучшению охраны 
C. onopordifolia на Восточном  Подолье.
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CARLINA ONOPORDIFOLIA (ASTERACEAE) IN EASTERN 
PODILLYA

Geographical distribution and current state of populations of a 
rare species of the European flora, Carlina onopordifolia Besser ex  
Szafer, Kułcz. et Pawł. (Asteraceae), in the eastern limit of its range 
in central (eastern) Podillya (Vinnytsia Region) are discussed. 
Habitats and age structure of the population of this species in the 
region are analyzed. Recommendations for the improvement of 
conservation of C. onopordifolia in eastern Podillya are provided. 

K e y  w o r d s:  Carlina onopordifolia, population, habitat, 
conservation, eastern Podillya.

Шумілова А.В. Федорончук Н.С. Гербарій Й.К. Бойка. — Київ, Альтерпрес, 2013. — 188 с.

У книзі висвітлені результати 12-річної наукової роботи з вивчення історичної колекції кінця ХІХ — 
початку ХХ століть Й.К. Бойка, яка зберігається у фондах Національного гербарію України (KW). У 
публікації подана розгорнута біографія колектора за літературними та архівними даними. Встановлено, 
що в гербарії Й.К. Бойка (KW) зберігається 2355 зразків судинних рослин, які належать до 1025 видів, 449 
родів, 95 родин. Ці матеріали демонструють флористичне багатство Північного Приазов’я на межі ХІХ—
ХХ століть. У книзі вміщений повний каталог колекції, який відповідає базі даних (на основі BRAHMS), 
доступної для користувачів у гербарії KW. 
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