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Galanthus nivalis  L.  в  Ук ра ї ні  по ши ре ний  на  те ре
нах від За кар пат тя до При дніп ровської ни зо ви ни і 
від ро гів Се ред ньо ро сійської ви со чи ни із за хо ду на 
схід та від По ліської ни зо ви ни до пів дня лі состе по
вої зони (в Одеській та Кі ро во градській об лас тях) 
[1, 2, 4, 7]. Та ким чи ном, аре ал виду в Ук ра ї ні охо п
лює За кар патську ни зо ви ну, Кар па ти, При кар пат
тя,  Роз точ чя,  Хо тинську,  По дільську,  Во линську, 
При дніп ровську  ви со чи ни,  По ліську  та  При дніп
ровську  ни зо ви ни  і  до ся гає  від ро гів  Се ред ньо ро
сійської ви со чи ни. Те ри то рі єю Ук ра ї ни про хо дить 
час ти на пів ніч ної, схід на і част ко во пів ден на межі 
ареа лу G. nivalis. На За хід ній Ук ра ї ні вид не пе ре
бу ває  на  межі  сво го  ареа лу,  тому  він  най біль ше 
представ ле ний у Кар патських го рах та При кар пат ті.

Матеріалитаметодидосліджень
Наші до слі джен ня про во ди лись у Ра хівсь ко му рні 
За кар патської  обл.  Су час не  по ши рен ня  G. nivalis 
ми вив ча ли за лі те ра тур ни ми да ни ми, ма те ріа ла ми 
гер ба рі їв Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (KW), у тому чис лі за зраз ка ми, зі бра
ни ми під час при ро до охо рон ної опе ра ції шко ля рів 
«Під сніж ник»  (1987),  Львівсь ко го  національного 
уні вер си те ту іме ні Іва на Фран ка (LW), Дер жав но го 
при ро до знав чо го му зею НАН Ук ра ї ни (LWS), Уж
го родсь ко го на ціо наль но го уні вер си те ту (UU), гер
ба рію Кар патсь ко го біо сфер но го за по від ни ка. Під 
час по льо вих до слі джень ми про во ди ли опи си рос
лин них уг ру по вань, де зростає до слі джу ва ний вид, 
вив ча ли щіль ність і струк ту ру по пу ля цій. 

Для кож ної це но по пу ля ції ме то дом ви бір ко во го 
від бо ру за кла да ло ся 10 об лі ко вих май дан чи ків роз
мі ром  1  м²,  на  яких  під ра хо ву ва ли  за галь ну  кіль
кість  осо бин,  а  та кож  кож ної  ві ко вої  гру пи,  кіль
кість кло нів і рос лин у кло нах. По каз ник щіль ності 
ви зна ча ли як се ред нє ариф ме тич не показників для 

всіх  ді ля нок.  От ри ма ні  дані  об роб ля ли  ме то да ми 
ва ріа цій ної ста тисти ки [3].

Ві ко вий стан осо бин G. nivalis ви зна ча ли за схе
мою  Т.А.  Ра бот но ва  [6].  По пу ля ції  кла си фі ку ва ли 
за Т.А. Ра бот но вим [5], О.О. Ура но вим і О.В. Смир
но вою [8].

Результатидослідженьтаїхобговорення
У  Ра хівсь ко му  рні  За кар патської  обл.  ві до мо  22 
міс це зна хо джен ня  G. nivalis (рис.  1):  5  км  на  схід 
від с. Ква си (Ці сар, 1975)*, LW; м. Ра хів, Ус те рі ки 
(Pulchart, 1937; Pulchart, Pulchartova, 1937), PRS [2]; 
гора  Вас кул  (Zapalowicz,  1906), LWS;  гора  Гу ро пі
на (Zapalowicz, 1906), LWS; гора Ду мен (Вай на гій, 
1992), LWS; гора Ко би ла (Domin, 1930, 1931; Стой
ко, 1962), UU; на пів ніч но му схи лі хреб та Чор но го
ра  (Вай на гій, 1957), LWS;  гора Ше шул (Вай на гій, 
1957),  LWS;  Мар ма роські  Аль пи,  гора  ПіпІван 
(Deyl, 1936; Boros, 1942), BP [4]; під ніж жя гори Го
вер ли (з боку с. Яси ня) (Hrub, 1925), LW; с. Бо гдан, 
уро чи ще  Ба м'я заШеш ци  («Під сніж ник»,  1987), 
KW; с. Ви дрич ка («Під сніж ник», 1987), KW; с. Ді
ло ве  (Pulchart,  1937;  Domin,  1938;  «Під сніж ник», 
1987),  UU, KW;  с.  Кос.  По ля на  («Під сніж ник», 
1987),  KW;  с.  Кос ти лів ка  (Pulchart,  Pulchatova, 
1937; Йо сип чук, 1963), UU; с. Луг (Шуш ман, 1984), 
UU; уро чи ще Мен чулКва сівський, 1500 м н. р. м. 
(Во ло щук, 1954; Ши шо ва, 1955; Ар тю шен ко, Хар
ке вич,  1956;  Ці сар,  1965;  Гурч,  1975;  Свєш ні ко ва, 
1985; Крич фа лу шій, 1985; Буд ні ков, 1988), UU, LW; 
хре бет Сви до вець, гора Апе цька (Буд ні ков, 1990), 
UU;  хре бет  Чор но го ра,  під ніж жя  гори  Пет рос 
(Hrub, 1925; Margittai, 1935), CL [4]; по ло ни на Бре
скул  (Вай на гій,  1978),  гер ба рій  Кар патсь ко го  біо
сфер но го  за по від ни ка;  уро чи ще  Ку зій  (Ан то сяк, 
1992) та уро чи ще Віль хи (Ан то сяк, 1991), гер ба рій 
Кар патсь ко го біо сфер но го за по від ни ка.

*      Тут  і  далі  у  форматі  «колектор,  рік»  подані  посилання 
на  гербарні  зразки.  Цифрами  у  квадратних  дужках  подані 
посилання на публікації.
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Рис. 1. Місцезнаходження Galanthus nivalis L. у Рахівському рні Закарпатської обл.: ● — відомі; ▲ — нові 

Fig. 1. Localities of Galanthus nivalis L. in Rakhiv District, Zakarpatska (Transcarpathian) Region: ● — known; ▲ — new

Ми  вия ви ли  три  но вих  міс це зна хо джен ня 
G. nivalis. Пер ше роз та шо ва не по бли зу с. Бо гдан в 
уро чи щі  Ща уль  (Ща ульське  ліс ництво,  Ра хівське 
ЛДГ)  на  ви со ті  600  м  н.  р.  м.,  на  пів ден ноза хід
но му  схи лі  з  ку том  на хи лу  50°.  Воно  при уро че не 
до уз ліс ся яли но вобу ко во го лісу та скла да є ть ся з 
двох ло ку сів, від да ле них один від од но го на 0,5 км. 

Де ре востан  три ярус ний.  Пер ший  ярус  ут во ре ний 
Picea abies  (L.) Karst. Cередній вік де рев — 60 ро
ків,  їхня  ви со та  —  до  30  м,  діа метр  стов бу рів  до 
40  см.  У  дру го му  яру сі  до мі ну ють  мо ло ді  осо би
ни Fagus sylvatica L.  (се ред ній вік — 20 ро ків, діа
метр  стов бу рів  —  15  см,  ви со та  де рев  —  10  м)  з 
участю  Alnus incana  (L.)  Moench.  У  ча гар ни ко во
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му яру сі тра п ляю ть ся Сorylus avellana L., Euonymus 
verrucosus Scop., Sambucus nigra L., Rubus idaeus L., 
R. cаesius  L.,  Daphne mezereum  L.  У  трав’яному 
по кри ві  ран ньо вес ня ної  си ну зії  з  про ек тив ним 
по крит тям  90  %  пе ре ва жа ють  G. nivalis  (45  %), 
Anemone nemorosa  L.  (10  %).  Тут  та кож  зроста ють 
у  5  %  від но шен ні  Corydalis cava  (L.)  Schweigg.  et 
Körte, Mercurialis perennis L., Isopyrum thalictroides L., 
Helleborus purpurascens  Waldst.  et  Kit.,  Petasites 
albus  (L.)  Gaertn.  та  ло каль ні  скуп чен ня  Primula 
veris L. і Сaltha palustris L. Мен ше 10 % при па дає на 
по оди но кі осо би ни Scopolia carniolica Jacq., Stellaria 
holostea L., Dentaria bulbifera L., Oxalis acetosella L., 
Primula vulgaris  Huds.,  Pulmonaria obscura  Dumort., 
Paris quadrifolia L,  Ranunculus repens  L.,  Lathraea 
squamaria  L.,  Bellis perrenis L.,  Tussilago farfara L., 
Viola odorata L.

Пло ща  пер шо го  ло ку су  —  200  ×  50  м.  Се ред ня 
щіль ність  по пу ля ції  —  200  ос./м2.  Просто ро ве  роз
та шу ван ня  осо бин  рів но мір не.  У  пер шо му  ло ку сі 
май же не має кло нів, роз мно жен ня від бу ва є ть ся зде
біль шо го на сін нє вим спо со бом. За спів від но шен ням 
осо бин  різ них  ві ко вих  ста нів  цей  ло кус  по пу ля ції 
G. nivalis має бі мо даль ний ві ко вий спектр (рис. 2).

Пло ща  дру го го  ло ку су  —  300  ×  70  м.  Се ред ня 
щіль ність  по пу ля ції  —  118  ос./м2.  Рос ли ни  до б ре 
роз мно жу ю ть ся  на сін нє вим  спо со бом.  Тут  спос
те рі га є ть ся слаб ке ве ге та тив не роз мно жен ня — на 
шес ти  мет рах  сфор мо ва ні  по  од но му  —  два  зрі лі 
кло ни, що міс тять до 30 осо бин у ге не ра тив но му та 
вір гі ніль но му ста нах. Част ка j + im осо бин вища за 
до рос лу (v + g) ге не ра цію і ста но вить 60 %. У цьо
му  ло ку сі  по пу ля ція  має  од но вер шин ний  ві ко вий 
спектр, в яко му пе ре ва жа ють юве ніль ні (33 %) осо
би ни (рис. 2). 

Отже, до слі дже на по пу ля ція G. nivalis нор маль
на,  пов но член на,  го меоста тич на.  Тут  від бу ва є ть
ся  ін тен сив не  на сін нє ве  по нов лен ня,  яке  ві ді грає 
ос нов ну  роль  у  са мо під три ман ні  по пу ля ції.  Вона 
має чіт ко ви ра же ний бі мо даль ний ві ко вий спектр 
(рис. 3).

Дру ге міс це зна хо джен ня ви яв ле не нами по бли
зу с. Луги в уро чи щі Лемський (Го вер лянське ліс
ництво, Ра хівське ЛДГ) на ви со ті 700 м н. р. м. По
пу ля ція  зростає  на  пів ніч носхід но му  схи лі,  який 
при ос но ві по хилий, але вище 30 м його кру тиз на 
ся гає  75º.  Це но по пу ля ція  пе ре бу ває  на  межі  яли
но вобу ко во го  лісу.  Де ре востан  двоя рус ний.  Пер
ший ярус ут во ре ний Picea abies  та Fagus sylvatica  з 
участю  Acer platanoides  L.  Се ред ній  вік  де ре воста
ну — 25 ро ків, се ред ня ви со та де рев — 15 м, се ред
ній  діа метр  стов бу рів  —  30  см.  У  під ліс ку  зроста
ють  Corylus avellana,  Euonimus verrucosus,  Sambucus 
nigra L., Sorbus aucuparia L., Rubus idaeus, на ниж ній 
межі  це но по пу ля ції  за фік со ва ний  су ціль ний  по
крив  Rubus caesius.  У  трав’яному  по кри ві  ран ньо
вес ня ної  си ну зії  з  про ек тив ним  по крит тям  60  % 
до мі нує  G. nivalis  (60  %),  по  15  %  ма ють  Scopolia 
carniolica та  Mercurialis perennis.  Менше  4  %  при
па дає  на  Сorydalis cava, Dentaria bulbifera, Petasites 
albus, Anemone ranunculoides L.,  Gallium aparine  L., 
Pulmonaria obscura, Lathraea squamaria. 

Пло ща  по пу ля ції  —  150  ×  80  м.  Роз та шу ван
ня  осо бин  у  ній  не рів но мір не,  во че видь  ви ра же
на  вер ти каль на  ди фе рен ціа ція.  На  верх ній  межі 
по пу ля ції щіль ність 94 ос./м2, у цен трі — 231 ос./
м2, на ниж ній межі — 90 ос./м2. У верх ній час ти ні 
до мі ну ють  ге не ра тив ні  та вір гі ніль ні рос ли ни, які 
зроста ють  тут  ве ли ки ми  кло на ми  (до  40  осо бин). 

Рис. 2. Віковий спектр популяції G. nivalis в урочищі Щауль 
(окол. с. Богдан): 1 — перший локус, 2 — другий

Fig. 2. The age spectrum of G. nivalis population in the Shchaul 
locality (area of Bohdan village): 1 — first locus, 2 — second

Рис. 3. Віковий спектр популяції G. nivalis в урочищі Щауль 
(окол. с. Богдан)

Fig. 3. The age spectrum of G. nivalis population in the Shchaul 
locality (area of Bohdan village)
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До рос лих рос лин май же вчет ве ро біль ше, ніж юве
ніль них  та  ім ма тур них  (рис.  4).  Се ред ня  час ти на 
по пу ля ції представ ле на пе ре важ но мо ло ди ми осо
би на ми,  яких  втри чі  біль ше,  ніж  до рос лих.  Ім ма
тур ні  рос ли ни  ста нов лять  ос нов ну  час ти ну  ве ли
ких кло нів (до 50 осо бин), част ка ге не ра тив них та 
вір гі ніль них тут не ве ли ка — мен ше 7 %. У ві ко во му 
спек трі  ниж ньої  час ти ни  по пу ля ції  мо ло дих  рос
лин вдвічі біль ше, ніж до рос лих, за ра ху нок знач
ної част ки юве ніль них осо бин (рис. 4).

До слі дже на по пу ля ція нор маль на, пов но член на, 
го меоста тич на,  з  во че видь  ви ра же ним  лі во біч ним 
ві ко вим спек тром (рис. 5). Її са мо під три ман ня від
бу ва є ть ся  як  на сін нє вим,  так  і  ве ге та тив ним  спо
со ба ми. Про те ве ли ка кру тиз на схи лу та су ціль ний 
по крив  на  ниж ній  межі  по пу ля ції  з  Rubus caesius 
зу мов лює  не рів но мір ний  вер ти каль ний  роз по діл 
осо бин, з най біль шою їх ньою кон цен тра ці єю в се
ред ній час ти ні. На верх ній межі по пу ля ція від тво
рю є ть ся  за  ра ху нок  ве ге та тив но го  роз мно жен ня 
до рос лих  рос лин,  ос кіль ки  на сін ня  та  про рост ки 
зми ва ю ть ся та ли ми і до що ви ми во да ми та кон цен
тру ю ть ся на по ло гі ших ді лян ках. У се ред ній час ти
ні по пу ля ція від тво рю є ть ся зав дя ки ве ге та тив но му 
роз мно жен ню мо ло дих осо бин та про рос тан ню на
сін ня. В ниж ній час ти ні зо се ре дже на ве ли ка кіль
кість  про рост ків  та  юве ніль них  осо бин.  По даль
ший їх ній роз ви ток уск лад не ний до мі ну ван ням тут 
Rubus caesius,  яке  спри чи няє  елі мі на цію  мо ло дих 
рос лин.

Ще  одне  міс це зна хо джен ня  ви яв ле не  нами  по
бли зу  с.  Луги  в  уро чи щі  Стіг  (Го вер лянське  ліс

ництво, Ра хівське ЛДГ), на ви со ті 800 м н. р. м. Воно 
при уро че не до рус ла р. Бал ца тул. На вкри тих яли
но вим  лі сом  схи лах  під сніж ни ків  ми  не  вия ви ли. 
Вони зроста ють тут тіль ки під на ме том яли но во го 
під рос ту  на  бе ре зі  річ ки,  не ве ли ки ми  скуп чен ня
ми.  Ви со та  де рев  —  30  м,  вік  —  15—20  ро ків,  се
ред ній діа метр стов бу рів — 15 см. Крім Picea abies, 
тут тра п ляю ть ся Alnus incana, Сorylus avellana, Rubus 
idaeus, R. cаesius, Daphne mezereum.  У  трав’яному 
яру сі ран ньо вес ня ної си ну зії до мі нує G. nivalis. До 
її  скла ду  та кож  вхо дять  Stellaria holosteа,  Anemone 
nemorosa,  Gagea lutea  (L.)  Ker  Gawl.,  Ficaria verna 
Huds.,  Dentaria bulbifera, Primula veris, Pulmonaria 
obscura, Ranunculus repens, Lathraea squamaria, Viola 
odorata, Isopyrum thalictroides.

Пло ща до слі дже ної по пу ля ції — 250 × 60 м, роз
по діл осо бин у ній не рів но мір ний. G. nivalis зростає 
не ве ли ки ми  скуп чен ня ми,  щіль ність  яких  —  55 
ос./м2.  Тра п ляю ть ся  не ве ли кі  кло ни,  ут во ре ні  або 
ви ключ но до рос ли ми осо би на ми (до семи в кло ні), 
або  тіль ки  мо ло ди ми  рос ли на ми  (до  17).  На в ко
ло  спос те рі га є ть ся  знач ний  са мо сів  —  до  113  ос./
м2  юве ніль них  (у  се ред ньо му  26  ос./м2),  тут  знач
но  мен ше  ім ма тур них  —  у  се ред ньо му  14  ос./м2 
(рис.  6).  По пу ля ція  пов но член на,  мо ло да,  з  явно 
ви ра же ним лі во біч ним ві ко вим спек тром, ін ва зій
на.

На  ді лян ці,  де  зростає  G. nivalis,  спос те рі га є
ть ся  ут во рен ня  не ве ли ких  за га че них  за плав.  Тут 
річ ка  під  час  вес ня них  па вод ків  роз ли ва є ть ся  та 
пе ріо дич но  змі нює  своє  рус ло.  З  вес ня ни ми  во
да ми,  ймо вір но,  і  пот ра пи ли  сюди  про рост ки  та 
ци бу ли ни  з  верх ньої  по пу ля ції  G. nivalis  —  схи лів 
Чор но гірсь ко го  хреб та.  За га чен ня  від зна че не  біля 

Рис. 4. Віковий спектр популяції G. nivalis на різних рівнях 
схилу  в  урочищі  Лемський  (окол.  с.  Луги):  1  —  верхня 
частина, 2 — середня, 3 — нижня

Fig. 4. The age spectrum of G. nivalis population at different slope 
levels  in  the  Lemsky  locality  (area  of  Luhy  village):  1  —  upper 
part, 2 — middle, 3 — lower

Рис.  5.  Віковий  спектр  популяції  G. nivalis  в  урочищі 
Лемський (окол. с. Луги) 

Fig. 5. The age spectrum of G. nivalis population in the Lemsky 
locality (area of Luhy village)
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під ніж жя  на  по ло го му  міс ці.  Вище  зга да но го  міс
цез ростан ня при род ні ді лян ки за бо ло че ні, а в тих 
уг ру по ван нях,  де  G. nivalis  міг  би  зроста ти,  ви ру
бу є ть ся  ліс  або  спос те рі га є ть ся  його  від нов лен ня. 
Тому на всьо му рус лі річ ки фор му є ть ся лише одна 
по пу ля ція там, де умо ви для зростан ня виду оп ти
маль ні, а осо би ни за три му ю ть ся гіл ка ми та лис тям 
гаті. 

Міс це зна хо джен ня  G. nivalis  —  с.  Бо гдан,  уро
чи ще  Ба м'я заШеш ци  —  нами  не  під твер дже но. 
Ймо вір но,  воно  зник ло  внас лі док  гос по дарської 
ді яль ності лю ди ни.

Та ким  чи ном,  до слі дже ні  по пу ля ції  нор маль ні, 
го меоста тич ні,  пов но член ні.  Вони  ви жи ва ють  та 
роз ви ва ю ть ся  за  ра ху нок  ве ге та тив но го  та  ге не
ра тив но го  роз мно жен ня,  ос кіль ки  їхнє  просто ро
ве  роз по всю джен ня  об ме жу є ть ся  на яв ністю  або 
від сут ністю  дос тат ньої  кіль кості  лис тя них  по рід  у 
скла ді це но зу. У сфор мо ва них по пу ля ці ях роз по діл 
ві ко вих груп за ле жить від кру тиз ни схи лу, де вони 
зроста ють. За ра ху нок вес ня них па вод ків тут спос
те рі га є ть ся  про цес  фор му ван ня  но вих  по пу ля цій, 
при род ний ма те рі ал яких за но сить ся на нові міс ця 
з вес ня ни ми во да ми рус ла ми рі чок з по пу ля цій, що 
зроста ють вище. На жаль, ба га то еко то пів, де мог
ли  би  бути  під сніж ни ки,  ви ни щу є ть ся  внас лі док 
ви ру бу ван ня лі сів.

Гер бар ні  збо ри  G. nivalis  із  но во ви яв ле них  міс
це зна хо джень пе ре да но до гер бар них фон дів НБС 
іме ні М.М. Гриш ка НАН Ук ра ї ни (KWHA) та Інсти
ту ту бо та ні ки іме ні М. Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни 
(KW).
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НОВЫЕ  МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ  GALANTHUS NIVALIS 
(АMARYLLIDACEAE)  В  УКРАИНСКИХ  КАРПАТАХ 
(ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Приведены  данные  о  трех  новых  местонахождениях 
вида  Galanthus nivalis L. в  Раховском  рне  (Закарпатская 
обл.).  Описаны  условия  его  местообитаний  и  состояние 
популяций.  Исследованы  важнейшие  демографические 
параметры вида в трех популяциях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Украинские Карпаты, местонахождения, 
популяция, Galanthus nivalis.
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NEW  LOCATIONS  OF  GALANTHUS NIVALIS 
(АMARYLLIDACEAE)  IN  UKRAINIAN  CARPATHIANS 
(ZAKARPATSKA REGION)

The  data  about  three  new  localities  of  Galanthus nivalis L. in 
Rakhiv District (Zakarpatska Region) are reported. The habitats 
and populations status for each species are described. The main 
demographic parameters of the species within three populations 
were studied.

K e y   w o r d s: Ukrainian Carpathians, locality, population, 
Galanthus nivalis.

Рис.  6.  Віковий  спектр  популяції  G. nivalis  в  урочищі  Стіг 
(окол. с. Луги)

Fig. 6. Age spectrum of G. nivalis population in Stih tract (area of 
Luhy village)


